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ABSTRAK 
 

 
RISNAWATI,K. Daya Tarik dan Daya Dorong Perkembangan Kota 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (dibimbing oleh  Shirly Wunas 
dan Roland A. Barkey). 

 
Penelitian ini bertujuan (1). mengidentifikasi kondisi perkembangan 

di Kota Kabupaten Bulukumba (2). menganalisis faktor apa yang menarik 
dan mendorong terjadinya urbanisasi di Kota Kabupaten Bulukumba.  

Data penelitian diperoleh melalui kusioner terhadap 99 responden 
dan data kependudukan diperoleh dari BPS, analisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan kondisi perkembangan Kota Kabupaten 
Bulukumba dipengaruhi oleh aspek perkembangan permukiman, 
pelabuhan, terminal  dan pasar.  

Faktor Pendorong (push factor ) terjadinya urbanisasi di Kota 
Kabupaten Bulukumba adalah ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, 
rendahnya pendapatan di daerah asal, keamanan yang tidak terkendali 
dan sarana pendidikan yang tidak lengkap. Faktor penarik (pull factors) 
terjadinya urbanisasi adalah faktor ekonomi yaitu tingginya pendapatan di 
Kota Kabupaten Bulukumba, tersedianya sarana pendidikan dan sarana 
kesehatan yang lengkap, dan faktor transportasi yang murah. 

 
 

Kata Kunci : Daya Tarik dan Daya Dorong Perkembangan Kota 
Kabupaten    Bulukumba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

adanya pertambahan penduduk baik kelahiran maupun karena migrasi dari desa 

ke kota dan merupakan salah satu faktor penyebab utama yang menjadi dasar 

proses urbanisasi. Sebab-sebab yang menimbulkan arus perpindahan dari 

pedesaan ke kota sering dicakup dengan istilah pendorong dan penarik. faktor 

pendorong dapat disebut kemiskinan di desa-desa dan faktor penarik yang 

berasal dari kota antara lain adanya daya tarik ekonomi dari kota. Orang 

berharap akan mendapatkan pekerjaan disana dengan demikian mendapatkan 

berbagai kesenangan dan hiburan serta mengangkat posisi sosial yang lebih baik 

Dalam memenuhi proses pembangunan yang meningkat dengan skala 

pembangunan bertahap, laju pertumbuhan penduduk dan pergerakan fungsi 

lahan maka rencana pemanfaatan ruang perlu ditangani secara komprehensif, 

dimana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan 

ruang secara tidak terkendali, sehingga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang mencerminkan nilai tambah suatu daerah yang sesuai dengan 

konsep pembangunan berkelanjutan dan sekaligus mewujudkan perlindungan 

fungsi ruang kota.  

Terbangunnya kota (urban built up areas) merupakan garis yang jelas 

untuk mengamati bagaimana percepatan perembetan kota kearah luar. Di luar 

built up areas terdapat zona-zona pinggiran fringe zona yang pada saatnya akan 

merupakan lokasi baru bagi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan terutama 



fungsi permukiman, jasa dan perdagangan. Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota 

Kabupaten Bulukumba. 

Melihat kecenderungan tersebut, maka perkembangan kearah pinggiran 

akibat pesatnya perkembangan lahan di pusat kota sehingga  kecenderungan 

tersebut mengarah ke pinggiran kota yang pada dasarnya harga lahan di wilayah 

pinggiran kota relatif murah harganya. Dampak ini akan terus berlanjut di masa 

yang akan datang, bahkan dalam kecepatan tinggi seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi yang didasari pada wilayah yang sudah mengalami pertumbuhan yang 

pesat. 

Perkembangan perencanaan perkotaan dewasa ini sudah semakin 

menggelisahkan kota-kota besar di Indonesia. Dampak perubahan ekonomi dan 

politik membuat satu perubahan yang sangat cepat dalam dua tahun terakhir ini. 

Kota sebagai wacana simbol arsitektur perkembangan dan perubahan. Akhirnya 

lahan-lahan yang tadinya diperuntukkan bagi permukiman berganti menjadi 

pusat-pusat perdagangan.  

Penyalah gunaan tata guna lahan semakin menjadi tradisi di setiap kota, 

menjadi komoditi ekonomi bagi pengusaha-pengusaha yang seolah menghormati 

arsitektur sebagai salah satu bagian dari strategi bisnis mereka. Hal ini 

membangkitkan kecenderungan untuk melihat pada bangunan-bangunan 

sebagai objek investasi.  

Menyadari dari akibat yang ada dapat ditimbulkan dengan adanya 

perkembangan fisik kota yang tanpa ditata dan diarahkan sedini mungkin akan 

menimbulkan tidak efesien dan efektif terhadap wilayah kota itu sendiri atau 

bahkan dapat mempengaruhi daerah hinterlandnya seperti menurunnya kualitas 

lingkungan perkotaan dan mengancam kelestariannya. 



Wilayah Kota Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan sebagai 

pengembangan kawasan perdagangan, transportasi darat maupun laut melalui 

pelabuhan Leppe’e yang berfungsi melayani tujuan Kabupaten Selayar dan 

Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu diharapkan Kota Kabupaten Bulukumba 

berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba, dengan 

fungsi yang diemban sesuai yang diharapkan dari penataan ruang ini adalah : 

 Berfungsi sebagai katalisator pembangunan wilayah kabupaten, karena 

apabila Kota Kabupaten Bulukumba berkembang, sehingga akan bersinergi 

dengan kota-kota kecamatan yang menjadi wilayah pelayanannya yang ikut 

berkembang. 

 Berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, jasa, dan pemerintahan, 

dengan perkembangan Kota Kabupaten Bulukumba yang dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas pelayanan, akan menjadi pusat pelayanan baik dalam Kota 

Kabupaten Bulukumba maupun untuk wilayah Kabupaten Bulukumba itu 

sendiri. 

 Berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan Kota Kabupaten Bulukumba yang 

diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan wilayah 

kabupaten secara umum. (RTRW Kabupaten Bulukumba) 

Dasar pertimbangan sehingga peneliti melakukan penelitian di Kota 

Kabupaten Bulukumba karena dengan terjadinya urbanisasi di daerah tersebut, 

akan berdampak pada fisik lingkungan, ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. 

Kota Kabupaten Bulukumba telah mengalami pergeseran pemanfaatan lahan 

akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi. Dengan 

melihat jumlah penduduk pada tahun 2006  sejumlah 33.421  hingga tahun 2010 

dengan jumlah penduduk 48.064 jiwa (BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2010).  

Adanya tekanan pembangunan baik itu sebagai akibat  bertambahnya 

penduduk setempat (faktor intern) maupun akibat dari relokasi suatu program 



pembangunan (faktor ekstern) yang akan menggunakan lahan di wilayah Kota 

Kabupaten Bulukumba akan mengakibatkan adanya perubahan struktur 

penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu jenis 

penggunaan yang merupakan prioritas adalah penggunaan lahan permukiman.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam memenuhi proses pembangunan yang meningkat dengan skala 

pembangunan bertahap, laju pertumbuhan penduduk dan pergerakan fungsi 

lahan maka rencana pemanfaatan ruang perlu ditangani secara komprehensif, 

dimana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, in-efektivitas 

dan penggunaan ruang secara tidak terkendali, sehingga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang mencerminkan nilai tambah suatu daerah yang 

sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan sekaligus mewujudkan 

perlindungan fungsi ruang kota.  

Terbangunnya kota merupakan garis yang jelas untuk mengamati 

bagaimana percepatan perembetan kota kearah luar. Di luar terdapat zona-zona 

pinggiran, zona yang pada saatnya akan merupakan lokasi baru bagi 

pengembangan fungsi-fungsi perkotaan terutama fungsi permukiman, jasa dan 

perdagangan.  

Melihat kecenderungan tersebut, maka perkembangan kearah pinggiran 

akibat pesatnya perkembangan lahan di pusat kota sehingga  kecenderungan 

tersebut mengarah ke pinggiran kota yang pada dasarnya harga lahan di wilayah 

pinggiran kota relatif murah harganya. Dampak ini akan terus berlanjut di masa 

yang akan datang, bahkan dalam kecepatan tinggi seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi yang didasari pada wilayah yang sudah mengalami pertumbuhan yang 

pesat. Untuk itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan berikut : 



1. Bagaimana kondisi perkembangan di Kota Kabupaten Bulukumba?. 

2. Faktor apa yang menarik dan mendorong terjadinya urbanisasi di Kota 

Kabupaten Bulukumba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi kondisi perkembangan di Kota Kabupaten 

Bulukumba?. 

2. Untuk menganalisis faktor apa yang menarik dan mendorong terjadinya 

urbanisasi di Kota Kabupaten Bulukumba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari  penelitian ini adalah : 

1. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba di dalam upaya 

mengantisipasi perkembangan di Kota Kabupaten Bulukumba. 

2. Sebagai salah satu bahan referensi mahasiswa dalam melakukan penelitian 

terkait dengan pengembangan wilayah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bagian pertama adalah pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bagian kedua,adalah tinjauan pustaka menguraikan tentang pengembangan dan 

perencanaan wilayah, kota dan perkembangan kota, fungsi perkembangan dan 

peranan kota, konsep teori perkembangan kota, struktur kota, perencanaan fisik 

kota, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, teori perkembangan 



kota, pengelolaan pembangunan perkotaan, teori lokasi, pengertian permukiman, 

masalah perumahan dan perkotaan, migrasi dan pergeseran trend, definisi migrasi, 

pola mobilitas penduduk, teori dorong-tarik / push-pull faktor theory (Everett S. Lee), 

teori migrasi, pola migrasi desa-kota, migrasi dan pembangunan, pengangguran dan 

pembangunan, perkembangan pemikiran migrasi penduduk ,konsep mobilitas dan 

migrasi penduduk, mobilitas penduduk dan perubahan sosial budaya dan kerangka 

pikir. 

Bagian ketiga adalah metode penelitian menguraikan tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis populasi dan sampel, dan 

defenisi operasional. 

Bagian keempat adalah pembahasan menguraikan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, analisis kondisi perkembangan Kota Kabupaten Bulukumba, 

kondisi wilayah sekitar, identitas responden di Kota Kabupaten Bulukumba, 

analisis faktor pendorong dari daerah hinterland dan analisis faktor penarik di kota 

Kabupaten Bulukumba.  

Bagian kelima adalah Penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan dan saran-saran yang dapat diambil guna pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengembangan dan Perencanaan Wilayah 

Pengembangan dan perencanaan di suatu wilayah selalu memerlukan 

lahan sebagai posisi pembangunan hal-hal tertentu. Supaya dapat menggunakan 

lahan secara efisien, harus dipahami dasar-dasar dari pembangunan dan 

perencanaan wilayah itu. 

a. Berbagai Pandangan Dalam Perencanaan Wilayah. 

Perdesaan dan perkotaan merupakan bagian dari wilayah, wilayah terjadi 

atas perdesaan dan kota (paling sedikit satu kota). Dengan demikian 

pembangunan wilayah memerlukan perencanaan wilayah secara keseluruhan 

(regional planning). 

Perencanaan wilayah diberbagai negara  tidak sama caranya, bergantung 

kepada kehidupan ekonomi dan kepada masalah yang dihadapi. Dalam 

perencanaan wilayah di Inggris misalnya, sebagai negara industri, secara historis 

terbagi tiga dalam perencanaan, Jayadinata J.T (1986). yaitu :  

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada  masalah  

kota  yang  bersifat  sosial. Titik berat perhatian dalam perencanaan wilayah 

ditunjukkan, kepada kota besar dan wilayah sekelilingnya yang disebut 

buriloka (hinterland) yang menunjang kota dalam perencanaan kota dan 

wilayah. 

2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang 

penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri. 

3. Disamping perencanaan wilayah tersebut di atas terdapat juga perencanaan 



wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan 

tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi, (perencanaan perdesaan dan 

wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran, 

antara perdesaan dan perkotaan. 

b. Teori Pembangunan dan Pengembangan Wilayah. 

Dalam pembangunan terdapat beberapa  teori menurut, Anwar M. (1996), 

sebagai berikut: 

1. Teori modernisasi yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan cara 

yang paling dikenal dan paling berkuasa. Yang merupakan unsur utama dari 

teori ini adalah pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita-cita kemajuan, 

yaitu dengan berqeraknya peradaban ke arah yang diharapkan, yaitu dari 

peradaban pertanian ke peradaban industri. 

2. Teori ketergantungan sepihak (Dependency Theory), yang merupakan reaksi 

terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori itu adalah kebijaksanaan 

mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan 

yang merupakan pengembangan dari sistem pusat pinggiran. 

3. Teori saling ketergantungan (Interdependency Theory). Pada tahun 70-an, 

karena kesadaran akan paling berhubungan di dunia dan akibat pembahasan 

"Tata Ekonomi Baru Internasional", maka timbul teori itu, yang berusaha 

menyatakan pendekatan ketergantungan sepihak dengan saling 

ketergantungan dalam ekonomi dunia dan hubungan internasional. 

 

B. Kota dan Perkembangan Kota 

Kota adalah kegiatan ekonomi, pemerintah, politik, dan sosial sehingga 

membuat perkembangan disegala bidang seperti pembangunan fisik kota, yaitu 

bangunan-bangunan yang  mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan juga 



pembangunan manusianya yang tinggal di kota maupun yang beraktivitas 

dengan keahlian maupun kemakmuran. 

Menurut Malville (1996:2) mengartikan kota sebagai beberapa ribu 

penduduk atau lebih, sedangkan tempat tinggal dari perkotaan sebagai area 

terbangun dengan struktur dan jalan-jalan atau sebagai suatu permukiman yang 

terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu yang membutuhkan sarana 

dan pelayanan pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang 

dibutuhkan di daerah perdesaan. 

Menurut (Adisasmita: 1989, 51-52). Kota adalah suatu simpul jasa 

distribusi atau sebagai Growth centre). suatu kota tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan masalah yang ada di kota tersebut. maupun di 

daerah hinterlandnya. (daerah belakangnya) dalam suatu interaksi yang 

berimbang.  

Berkembangnya suatu Kota lebih banyak dipengaruhi oleh fungsi yang 

diemban oleh kota itu sendiri, sebagai sampul jasa dan distribusi sehingga harus 

didukung dengan kegiatan perkotaan berupa:  

a. Pusat kegiatan perkantoran dan pelayanan jasa. 

b. Pusat kegiatan perdagangan dan transportasi. 

c.  Pusat Kegiatan pelayanan sosial ekonomi. 

d. Penunjang pemukiman 

Menurut (Budihardjo, 1997 : 114), bahwa peranan kota-kota dalam 

pembangunan wiayah dan nasional harus di barengi dengan usaha 

pengembangan antara lain : 

a. Mengembangkan sistem kota yang dapat mengoptimalkan tingkat 

pelayanan dan tingkat ekonomi. 



b. Mengembangkan Urban Governance yang dapat mewujudkan fungsi 

dan tingkat pelayanan kota menurut sistem kota yang optimal. 

c. Meningkatkan hubungan desa-kota termasuk daerah mega urban 

yang dapat mendorong dan menyerahkan pembangunan antara desa-

kota . 

d. Meningkatkan produktivitas daerah perkotaan dalam rangka 

mempercepat tercapainya fungsi kota yang diinginkan dalam system 

kota. 

Jayadinata, (1986 : 98) mengemukakan bahwa kota adalah suatu 

pemukiman yang bangunannya rapat, dan penduduknya bernafkah bukan petani. 

Terdapat juga pengertian bahwa suatu kota dicirikan oleh adanya prasarana 

perkotaan, seperti bangunan yang besar bagi pemerintahan, rumah sakit, 

sekolah, pasar, dan sebagainya, taman serta alun-alun yang luas dan jalanan 

aspal yang lebar-lebar. Suatu hal yang khas bagi suatu kota menurut Jayadinata 

T.J (1986 : 96) adalah kota itu umumnya mandiri atau serba lengkap, yang 

berarti penduduk kota bukan hanya bertempat tinggal saja di dalam kota itu dan 

berekreasi pun di lakukan dalam kota itu. Keadaan ini sangat berlainan dengan 

kadaan di dalam kampung di wilayah perdesaan, dimana penduduk umumnya 

harus pergi keluar kampung untuk mencari nafkah. Dengan demikian kota 

menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi 

sehingga baik bertempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan 

oleh penduduk di dalam kota.  

Konsep pengembangan adalah penelitian secara ilmiah dalam upaya 

membuat suatu rencana yang diharapkan dapat berkembang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.  



Kota mulai berkembang pada empat ribu tahun sebelum masehi. Pada 

permulaan perkembangannya, keadaan alam tertentu member pengaruh baik 

untuk kedudukan ata asana (position atau site), dan pada proses perkembangan 

selanjutnya posisi itu menjadi semakin luas. Maka terdapatlah klasifikasi tentang 

posisi kota yang disebabkan oleh alur lalu lintas yang bersimpangan, oleh 

pertemuan laut dan sungai, oleh morfologi yang berguna sebagai pelindung 

(misalnya air sungai/danau, atau pantai yang terjal) dan sebagainya. Pada 

perkembangan kota selanjutnya terjadi perubahan/modifikasi bagi posisi itu. 

Posisi kota menunjukkan macam dan kualitas tempat, dimana suatu kota berdiri 

misalnya pada lembah, kaki gunung, pantai dan pulau. 

Selain dari itu keadaan morfologi, misalnya pola alur-alur lalu lintas, 

dapat dengan jelas mempengaruhi situasi (hubungan dengan wilayah yang lebih 

luas) sehingga suatu tempat menjadi berpotensi bagi pemusatan penduduk. 

Suatu kota dapat menjadi besar dan makmur disebabkan oleh baiknya situasi, 

walaupun terdapat kekurangan dalam hal tertentu. 

Pengertian perkotaan adalah satuan permukiman bukan perdesaan yang 

berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional 

sebagai simpul jasa, menurut pengamatan tertentu (SK Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, tentang Tugas-Tugas dan Tanggungjawab 

Perencanaan Kota dalam Johara T.). 

Kota secara etimologi menurut Ilham (1990), adalah suatu daerah 

perumahan dan pembangunan yang merupakan suatu tempat kediaman. Dan 

secara umum kota dapat diartikan sebagai tempat konsentrasi penduduk dengan 

segala aktivitasnya. Sedangkan secara khusus didapatkan pengertian bahwa 

kota adalah kelompok orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal 

bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, 



ekonomis dan individualistis. Sementara itu, pengertian secara structural, kota 

diartikan sebagai suatu area/daerah atau wilayah yang secara administratif 

memiliki batas-batas yang didalammya terdapat komponen-komponen yang 

meliputi, antara lain : penduduk yang ukurannya tertentu, sistem ekonomi, sistem 

social, sarana maupun infrastruktur yang kesemuanya merupakan satu 

kelengkapan keseluruhan. Dan secara fungsional, kota adalah sebagai pusat 

permukiman penduduk maupun pertumbuhan dalam sistem pengembangan 

kehidupan sosio kultural yang luas.pertanian.  

Kota adalah suatu permukiman yang bangunan rumahnya rapat dan 

penduduknya bernafkah bukan pertanian. Terdapat juga pengertian bahwa suatu 

kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan pemerintahan, 

rumah sakit, sekolah, pasar, taman, alun-alun serta jalan beraspal yang lebar. 

Kota menurut R. Bintarto dalam Ilham (1990) ditinjau dari segi geografi 

dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai 

dengan kepadatan yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang 

heterogen dan coraknya materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang 

budaya yang ditimbulkan oleh unsure-unsur alami dan non-alami dengan gejala-

gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang 

bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pada hakekatnya kota dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Kota sebagai suatu wadah yang mempunyai batasan administrasi wilayah, 

seperti Kotamadya, Kota Administrasi, sebagaimana telah diatur dalam 

perundang-undangan. 



 Kota adalah sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai cirri-

ciri  non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang 

berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan permukiman. 

 Kota dapat juga sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang tumbuh dan 

berkembang melalui 2 (dua) cara, yaitu secara alamiah atau tidak terencana 

dan terencana. 

Sedangkan pengertian pokok mengenai kota yang dikemukakan oleh 

Djoko Sujarto yaitu : 

 Pengertian fisik : suatu kota adalah merupakan salah satu focus point dalam 

suatu wilayah yang luas yang merupakan konsentrasi penduduk yang padat, 

bangunan-bangunan yang didominir oleh struktur yang permanen dan 

kegiatan-kegiatan fungsionalnya. 

 Pengertian fungsional : kota diartikan sebagai suatu titik fokus yang 

merupakan pemusatan daripada berbagai sektor kegiatan yang masing-

masing mempunyai sifat kekhususan yang tinggi. 

 Pengertian secara perundang-undangan dan administrasi pemerintahan, 

menyebutkan bahwa kota adalah suatu wilayah Negara yang dibatasi 

administrasi tertentu, baik yang berupa garis maya (abstrak), maupun batas-

batas fisik (misalnya sungai, jalan raya, lembah, barisan pegunungan dan lain-

lain), yang berada di dalam wilayah wewenang suatu tingkat pemerintahan 

tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah 

tangga di wilayah tersebut. 

 Pengertian sosial-ekonomi kota merupakan lingkungan hidup masyarakat 

dimana kegiatannya dilaksanakan dalam kerangka ragam sektor kegiatan. 

Dengan demikian kota merupakan kesatuan masyarakat yang 

heterogen. Masyarakat kota mempunyai tingkat tuntutan kebutuhan yang lebih 

banyak dibanding dengan penduduk daerah perdesaan. 



Dari berbagai defenisi dan pengertian kota tersebut, baik ditinjau dari 

aspek fisik, fungsional, perundang-undangan maupun dari aspek sosial ekonomi, 

namun kenyataannya bahwa eksistensi suatu kota mempunyai unsure-unsur 

yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur keberadaan suatu kota 

merupakan unsur  utama pembentuk kota yaitu : 

a. Daerah/wilayah, adalah merupakan luas daerah/wilayah dari kota tersebut. 

b. Warga/penduduk, adalah masyarakat dari warga kota yang merupakan 

penggerak utama dari segala kegiatan kehidupan kota. 

c. Pemerintah/pimpinan, adalah unsur Pembina, mengatur tata kehidupan kota 

yang berfungsi untuk mengatur keamanan dan ketertiban, meningkatkan 

kesejahteraan warganya dengan berusaha memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya dan menyediakan segala fasilitas kebutuhan warganya, serta 

mengatur administrasi pemerintahan. 

d. Kegiatan/kebutuhan khas kota, adalah aktivitas dari warga kota dengan 

sarana dan prasarana yang telah tersedia di kota tersebut. 

Pengembangan perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yaitu ditata secara struktural berdasarkan pola tata ruang dan peruntukan 

lahannya disesuaikan dengan fungsi kota. Penataan ruang ini ditujukan kepada : 

 Meningkatkan kualitas kehidupan kota, dengan cara kota dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana kota yang layak bagi kebutuhan permukiman. 

 Lingkungan kota dengan pola berimbang, yaitu lingkungan kota yang 

mencerminkan pemerataan dan kesetiakawanan sosial di dalam kehidupan 

kota, diwujudkan dengan cara menempatkan penduduk dari berbagai strata 

social ekonomi berdasarkan pola 6;3;1 secara intergral, proporsional dan 

serasi. 

 Keserasian lingkungan kota dirancang dengan pola rancang kota yang 

lingkungan permukimannya dapat memberikan kenyamanan, kesehatan, 



keamanan dan keserasian lingkungan sosial maupun fisik bagi penghuninya 

(Badan Pengkajian Bidang Analisis Sistem, Jakarta, Edisi Khusus Tahun II, 

Januari 1996). 

 

 

C. Fungsi Perkembangan dan Peranan Kota 

Menurut ahli sejarah tumbuhnya lingkungan fisik tempat berlangsungnya 

kehidupan dari sekelompok manusia atau lebih adalah merupakan awal 

perkembangan suatu lingkungan hidup yang dinamakan kota.  

Fungsi kota itu sendiri mengandung fungsi primer dan fungsi sekunder 

yang keduanya menentukan perwujudan penyelenggaraan fungsi kota. Fungsi 

primer merupakan fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota 

sebagai pemusatan pelayanan bagi jasa di luar penyelenggaraan fungsi primer. 

Fungsi ini dapat bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut sebagai 

fungsi sekunder yang bersifat khusus. Penyelenggaraan fungsi-fungsi di atas 

memerlukan ruang di dalam kota yang perlu penataan.  

Ukuran kota yang optimal ditentukan oleh berbagai faktor  ekonomi, 

sosial dan geografis yang berbeda-beda antara masing-masing Negara. Tidak 

ada batas tertentu mengenai ukuran atau besarnya suatu kota sepanjang ia 

dapat berkembang ke luar dan ke atas (Horizontal dan vertikal)  

Pada dasarnya pusat kota mempunyai potensi pendorong dan penarik  

kekuatan sosial ekonomi yang dapat menciptakan perubahan pesat pada suatu 

kota. Lokasi pusat kota sering cenderung ditentukan oleh transportasi, antara lain 

harus mudah dicapai oleh pejalan kaki dan pemakai kendaraan. Secara fisik 

pusat kota di dominasi oleh bangunan dengan intensitas tinggi, hal-hal yang 



alamiah terbatas. Karakteristik yang lain yang juga terlihat adalah adanya 

kecenderungan aktifitas sejenis seperti komersial, administrasi, perdagangan 

eceran, jasa, rekreasi dan aktifitas sosial budaya . Yunus (1999:78). 

Pergeseran pembangunan dari urban ke wilayah suburban umumnya 

berawal dari pembangunan suatu fungsi kawasan baru, seperti kampus, 

industri,kantor pemerintah, dan lainnya untuk kota besar dan kota sedang di 

Indonesia. Pendukung kawasan tersebut adalah perumahan dan 

permukiman.pertumbuhan penduduk berkembang kuat di wilayah suburban, dan 

pembangunan perumahan umumnya mengikuti poros jalan penghubung urban, 

suburban, dan rural. Wunas, S. (2011:30). 

 

D. Konsep Teori Perkembangan Kota 

Beberapa bentuk dan pola perkembangan kota, seperti yang dijabarkan 

dibawah ini: 

1.  Radoicentris 

Adalah bentuk kota yang menyerupai bentuk suatu lingkungan yang 

besar dan luas dengan sistem perkembangan merata keluar dari 

pusat kota yang terletak di tengah-tengah, sedangkan sistem 

transportasinya mengikuti perkembangan kota yang membentuk jari-

jari lingkaran kota itu, di mana jalan-jalan penghubung  lingkungan 

sesuai dengan pola kota tersebut.   

 

 

2. Rectalinier 



adalah bentuk kota yang menyerupai segi empat panjang  pada 

umumnya bentuk pola kota semacam ini terletak di daratan pantai di 

mana jalan-jalannya datar dan lurus serta saling berpotongan secara 

teratur. 

3. Star 

Adalah bentuk kota yang menyerupai bentuk bintang dan hampir 

menyerupai bentuk pola radiocentris. Demikian juga 

perkembangannya memancar keluar dari pusat kota yang terletak di 

tengah-tengah kota itu. Jaringan jalannya mengikuti perkembangan 

kota tersebut yang menyerupai bintang, dan sistem aliran kegiatan-

kegiatan kehidupan kota akan terorganisir pada radius yang sama.    

4. Ring 

Adalah bentuk kota yang menyerupai seri bulat melingkar. Pusat kota 

berada pada daerah di dalam lingkaran itu dan kepadatan-kepadatan 

tinggi serta aktifitas-aktifitas khusus mengelilinginya seperti suatu 

lingkaran roda. 

5. Linier 

Adalah bentuk kota yang hampir menyerupai atau mengikuti 

sepanjang suatu jalan raya, sungai atau suatu lembah yang lurus. 

 

 

 

6. Branc 



Adalah bentuk kota yang hampir menyerupai bentuk linier hanya 

mempunyai cabang, bentuk kota seperti ini biasanya mengikuti suatu 

cabang anak sungai atau simpangan jalan    

7. Sheet 

Adalah suatu kota yang menyerupai sehelai daun tetapi jalur-jalur 

jalan yang kurang teratur bentuknya sehingga pengaturan sistem 

transportasi kota agak sulit dilaksanakan. 

8. Articulated Sheet 

Adalah suatu bentuk kota yang kurang artikulasi  dengan beberapa 

pengelompokkan lingkungan yang teratur.   

9. Constellation 

Adalah suatu bentuk kota yang sistem jaringan jalannya membentuk 

rangkaian kelompok lingkaran yang hampir sama luasnya dengan 

bentuk segi tiga yang secara lokal memusat pada masing-masing 

kelompok. 

10. Satelit 

Adalah bentuk kota yang mempunyai anak planet mengelilingi pusat 

kotanya membentuk rangkaiaan anak planet. 

 
E. Struktur Kota 

Penggunaan tanah pada suatu kota umumnya berbentuk dan pola 

perkembangannya dapat diestimasikan. Keputusan-keputusan  pembangunan 

kota biasanya berkembang bebas tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan 

penggunaan tanah. Motif ekonomi adalah motif yang utama dalam pembentukan 

struktur penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang 

strategis.    



Daerah perkotaan dihuni oleh banyak penduduk pada luasan yang relatif 

terbatas. Kota dapat berubah cepat karena pertumbuhan ekonomi yang cepat 

sehingga permasalahan perkotaan bertambah. Oleh sebab itu memahami pola 

penggunaan lahan perkotaan, maka ada beberapa teori yang dikemukakan oleh 

ahli perkotaan yang menjadi dasar dalam perkembangan kota seperti:  

1. Burges (1925), mengemukakan konsep penggunaan lahan yang 

konsentris dimana masing-masing penggunaan lahan ini dianalogikan 

sebagai konsep “Natural Areal”. Menurut Burges suatu kota akan 

terdiri dari zone-zone yang konsentris dan masing-masing zone ini 

sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda.  

2. Perroux (1964:307), Mengemukakan pertumbuhan atupun 

pembangunan tidak dilakukan diseluruh tata ruang, tetapi terbatas 

pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang 

diidentifikasikannya sebagai arena atau medan kekuatan yang 

didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub 

mempunyai kekuatan pancaran pengembangan keluar dan kekuatan 

tarikan kedalam. 

3. Boudeville (1966:65), Megemukakan teori kutub pembangunan yang 

terlokalisasikan (Lokalized poles development), dimana kutub 

pertumbuhan wilayah sebagai seperangkat industri-industri sedang 

berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan 

mendorong pertumbuhan lebih lanjut perkembangan  ekonomi melalui 

wilayah pengaruhnya.    

 
 
 
 



F. Perencanaan Fisik Kota 

Kota mengandung 4 hal utama dalam perencanaan fisik Kota yaitu, (a) 

menyediakan fasilitas perdagangan bagi penduduk, (b) Menyediakan lahan 

usaha bagi penduduk, (c) Membuka kemungkinan munculnya usaha jasa, dan 

(d) Mempunyai kegiatan industry.  

Keempat hal tersebut membuat kota menarik sebagai tempat kegiatan 

penduduk lokal dan pendatang. Daya tarik ini semakin tinggi sejalan dengan 

keberhasilan suatu kota sebagai pusat kegiatan.  

 

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kota 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi/mendorong perkembangan 

kota antara lain (Zulkaidy, 1999:41): 

a. Faktor Geografi; hidup dan matinya suatu kota tidak lepas dari faktor ini, 

karena menyangkut sumber alam dan potensi yang terdapat dalam 

lingkungan kota. Faktor geografis yang dimaksud seperti lembah yang subur, 

lokasi strategis, karena berada dipersimpangan jalan, menyebabkan kota 

akan berkembang dengan baik. 

b. Faktor Demografi; meliputi jumlah penduduk, migrasi, kesehatan masyarakat 

dan kultural yang kesemuanya, merupakan penyebab terjadinya 

perkembangan kota. 

 Jumlah penduduk, bila jumlah pemduduk bertambah maka memerlukan 

tempat yang lebih luas dan dengan sendirinya kota akan berkembang. 

 Kesehatan penduduk, adanya kemajuan dibidang kesehatan segala 

macam penyakit dapat diatasi. Dan masalah ini dapat terpenuhi di kota 

sehingga orang pun banyak menetap di kota. 



 Kultural, adanya kebudayaan yang maju dengan pendidikan, kesenian, 

dan sebagainya dapat menjadi daya tarik bagi manuasia untuk dapat ke 

kota selanjutnya manetap untuk selamanya. 

c. Faktor Teknologi, penduduk dan teknologi merupakan sumbangan yang 

besar bagi perkembangan kota. 

 Pada bidang industri dan perdagangan, apabila berkembang dengan baik 

akan menarik buruh-buruh dan penduduk untuk bekerja, berdagang dan 

bangunan-bangunan pun akan bertambah. Dengan demikian 

mengakibatkan kota akan semakin berkembang. 

 Peranan transportasi dan komunikasi di kota dapat menjamin aksesibilitas 

kota. 

 Kota menawarkan fasiltas pendidikan dan kesehatan yang cukup sebagai 

srana untuk manaikan jenjang sosial sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan manusia.  

d. Faktor lahan 

Dua hal  faktor pertanahan yang berpengaruh dalam menentukan 
perencanaan dan perkembangan kota  Budihardjo, (1997 : 163). 
Faktor tersebut adalah :  
1. Pola penggunaan lahan menurut (Robin H. Best, 1981) dalam  

Budihardjo, (1997 : 163). Kota baru merupakan proyek pembangunan 

permukiman berskala besar yang memerlukan lahan luas. Salah satu 

yang menjadi masalah adalah pembangunan kota yang baru yang 

menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan  pertanian atau 

konversi menjadi lahan terbangun. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

perubahan penggunaan lahan ini juga mempunyai dampak terhadap 

perubahan pola sosial ekonomi di wilayah pertanian. Para petani yang 

semula menganggap lahan usaha terdesak dan harus mencari lapangan 

pekerjaan lain. 



2. Harga lahan menurut (P.A. Stone, 1970) dalam  Budihardjo, (1997 : 163) 

dikatakan kenaikan nilai lahan dan harga lahan umumnya merupakan 

konsekuensi dari perubahan pengunaannya tidak pasti, dijadikan 

kawasan yang produktif akan menaikkan nilai dan harga lahan. 

 

H. Teori Perkembangan Kota 

Adanya lingkungan penduduk yang berbeda – beda sehingga timbullah 

kekuatan – kekuatan yang menyebabkan pergerakan penduduk yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan diluar kota atau 

pinggiran kota atau adanya kecenderungan penggunaan lahan keluar atau 

kepinggiran kota. 

Perkembangan kota yang menyatakan bahwa morfologi kota dapat 

dilihat dari kenampakan fisiknya dan teori sektor yang ada di kota tidak terjadi 

secara  acak – acakan tetapi menyebar berdasarkan kualitas fisik  yang ada yaitu            

kekuatan Dinamis. 

Menurut Colby tahun 1959 dalam Jurnal PWK Vol.10,No.2 (1999:110) 

salah satu yang mendasari teori ini adalah karena adanya persepsi terhadap 

lingkungan dari penduduk yang berbeda – beda sehingga timbullah kekuatan – 

kekuatan yang menyebabkan pergerakan penduduk yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan penggunaan lahan diluar kota atau daerah pinggiran kota. 

Secara garis besar kekuatan itu terdiri atas : 

a. Kekuatan sentrifugal, mendorong kegiatan berpindah dari satu kawasan 

(Pusat kota ) Ke wilayah pinggiran dimana ada lima gaya yang bekerja 

dalam hal ini yakni gaya ruang (meningkatnya kemacetan), gaya tapak 

(kerugian akibat pusat kota terlalu intensif) gaya situasional ( jarak antara 

bangunan dan fungsional yang tidak memuaskan) gaya evolusi sosial 



(tingginya nilai lahan, pajak dan keterbatasan berkembang), serta status 

dan organisasi hunian ( bentuk fungsional yang kadaluarsa, pola yang 

mengkristal dan fasilitas transportasi yang tidak memuaskan). 

b. Kekuatan sentripetal, bekerja menahan fungsi – fungsi tertentu di suatu 

kawasan (pusat kota) dan menarik fungsi lain kedalamnya yang berjarak 

sama terhadap pusat kota. Gaya ini terjadi karena sejumlah kualitas daya 

tarik pusat kota (kawasan), yaitu daya tarik fisik fungsional (satu kawasan 

menarik fungsi lainnya dan gengsi fungsional (lokasi untuk fungsi tertentu). 

Pemekaran Kota Menurut Clark (1971) dalam Sabari Yunus (1999:130) 

menyatakan bahwa pemekaran kota mempunyai ekspresi yang bervariasi 

ekspresi keruangan ini sebagian terjadi melalui         proses – proses tertentu 

yang dipengaruhi oleh faktor – faktor fisik yaitu berkaitan dengan topografi 

struktur geologi, geomorfologi, perairan dan tanah, dan faktor – faktor non fisik 

antara lain kegiatan penduduk (politik, sosial, budaya teknologi), urbanisasi, 

peningkatan kebutuhan akan ruang, peningkatan jumlah penduduk perencanaan 

tata ruang, perencanaan tata kota, zoning peraturan pemerintah tentang 

bangunan dan lain sebagainya. 

Perluasan kota dan masuknya penduduk kota kedaerah pinggiran telah 

mengubah tata guna lahan didaerah pinggiran terutama yang langsung 

berbatasan dengan kota akibatnya banyak deras hujan yang telah berubah 

menjadi permukiman dan bangunan lainnya. Hal ini mengubahlah terjadinya 

proses densifikasi permukiman didaerah pinggiran kota. Sedangkan daerah 

pinggiran kota (urban fringe) sebagai suatu wilayah pekuburan kegiatan 

perkembangan kota memiliki berbagai permasalahan yang berakibat pada 

perubahan fisik kota misalnya perubahan tata guna lahan demografi, 

keseimbangan ekologis serta kondisi sosial ekonomi. Pembangunan  



Kecenderungan dalam perdagangan dan pembangunan yang 

merupakan pengembangan dari pusat kota ke daerah pinggiran kota terdapat 2 

teori pembangunan yaitu : 

a.  Modernisasi yaitu pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita – cita 

kemajuan, yaitu dengan bergeraknya peradaban kearah yang diharapkan 

yaitu dari peradaban pertanian ke peradaban industri. 

b. Ketergantungan sepihak yaitu kebijaksanaan mengenai hubungan 

internasional  dalam perdagangan dan pembangunan, dan merupakan 

pengembangan dari sistem pusat ke pinggiran. 

 

I. Pengelolaan Pembangunan Perkotaan 

Semenjak beberapa tahun teakhir ini, istilah “urban 

manajement” atau lengkapnya “urban development manajement” 

menjadi sangat populer dalam disiplin perencanaan kota. Di 

Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan padan kata pengelolaan 

perkotaan atau pengelolaan perkotaan. Bila tidak dipersoalkan lebih 

lanjut, nampaknya semua orang sudah mengetahui apa yang 

dimaksud. Tetapi bila ada yang mempertanyakan makna dan 

subtansinya baru disadari bahwa kebanyakan orang hanya tahu 

kulitnya saja tetapi tidak memahami betul context maupun konten-

nya. 

Pada hakikatnya, pengelolaan pembangunan perkotaan 

mencakup paling tidak tiga jalur gagasan :  

a. Pengenalan pendekatan system dalam perencanaan kota 

(dikembangkan oleh Mc Loughlin dan Chadwik). 



b. Perubahan perspektif sosiologi perkotaan (di anjurkan oleh Pahl) 

c. Perkembangan teknik penegelolaan dari pimpinan daerah dan 

penentu kebijakan dalam menyediakan sarana –prasarana 

perkotaan (di ungkapkan oleh Stewart da Edison). 

Dalam tulisan ini akan lebih banyak di kupas tentang jalur 

pertama, yaitu yang menyangkut pendekatan system dalam 

perencanaan perkotaan. Soalnya dari hasil pemantauan pola 

perkembangan kota  yang telah dilakukan, ternyata pada jalur itulah 

terlihat kelemahan yang sangat menonjol, baik dala perencanaan 

maupun pembangunan kota di Indonesia.  

1. Perencana Terpadu 

Kota-kota berkembang secara individual, tanpa melihat 

kaitannya dengan kota atau daerah sekitarnya,yang jelas sangat 

berpengaruh satu sama lain. Komponen-komponen perkotaan yang 

mestinya saling mendukung demi efisiensi dan kelancaran 

mekanisme beroperasinya  kota-kotapun seringkali tidak 

direncanakan secara terpadu sejak dini. 

Perencanaan kota yang disusun cenderung lebih ditekankan 

pada perencanaan fisik-spatial yang menyangkut tata guna lahan, 

system transportasi dan jaringan intrastruktur. Perencanaan 

komunitas (community planning) yang menyangkut aspek sosial 

ekonomi, budaya, politik dan pertahanan-keamanan acap kali 

kurang disentuh. Demikian halnya dengan perencanan sumber 

daya (resource planning) yang meliputi sumber daya manusia alam 

dan keuangan, terkesan dilecehkan, karena diasumsikan semuanya 



tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah. Padahal 

kenyataannya tidak selalu demikian. 

Dalam masa pembangunan jangka panjang tahap kedua 

direkomendasikan agar perencanaan secara menyeluruh dan 

terpadu dengan urutan hirarki yang runtut, mulai dari tata ruang 

yang berskala nasional, regional, sub-regional sampai ke skala 

lokal. 

Perhatian khusus agar dicurahkan pada perencanaan 

subregional (yang mencakup beberapa daerah tingkat 1 yang 

berdekatan dengan keterpengaruhan yang tinggi) atau perencanan 

konurbasi (khususnya pada kota raya yang berkembang melampaui 

batas admistrasi kotanya). 

Tidak seperti  situasi dan kondisi sekarang yang cenderung 

menciptakan kota yang serba sama, sehingga ada yang berani 

menyatakan bahwa mereka bepergian dari kota a melalui kota a 

dan sampai kota atau pernah sampai dikota b. 

2. Pemecahan masalah 

Kebanyakan kota-kota di Indonesia di rencanakan dengan 

orientasi pada pencapaian tujuan utama yang berjangka panjang 

(goals motivated methodology) kenyataan tersebut dapat dideteksi 

dari munculnya berbagai slogan pembangunan kota yang wujud 

untaian kata-katanya berbeda, tetapi isinya sebetulnya serupa saja. 

Slogan-slogan tersebut bukannya keliru, namun rasanya 

tidak dapat digunakan sebagai wahana untuk pemecahan masalah 

aktual yang dihadapi oleh masing-masing kota yang lazimnya 



berbeda satu sama lain. Prediksi yang berjangka terlalu 

panjangpun besar kemungkinan akan meleset. Karena sulit sekali 

menebak kelakuan penduduk dalam perkembangan kota, apalagi di 

kota besar yang sudah sangat kompleks jenis kegiatannya. 

Untuk mengatasi hal tersebut dalam masa pembangunan 

jangka panjang kedua disarankan agar dilakukan upaya-upaya 

mengungkap masalah perkotaan yang spesifik  untuk dicarikan 

alternatif pemecahannya dan dipilih jalan keluarnya yang terbaik. 

3. Peran Masyarakat 

Selama ini jelas terlihat bahwa dari tiga faktor utama yang 

terlihat dalam pembangunan perkotaan yang dikenal dengan PPP 

(power, profit dan people) yang sangat  berperan adalah dua aktor 

yang di sebut pertama. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan 

arah dan tujuan perencanaan kota boleh dikatakan kecil sekali. 

Itulah sebabnya Davidoff menganjurkan peran perencana kota 

sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat 

dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam 

rencana kota. 

Mengingat bahwa penduduk perkotaan bukanlah masyarakat 

peguyuban yang serba homogeny (gemeinscaft) melainkan 

masyarakat patembeyan yang heterogen (gessellschaft).barang 

tentu persepsi dan aspirasi serta tuntutan kebutuhan mereka juga 

berbeda. 

Guna mengatasi masalah tersebut, diperlukan komunikasi 

yang sinambung antara penentu kebijakan perencana kota 



masyarakat dan media massa, agar dapat diperoleh profil perkotaan 

yang jernih dan jelas pula nantinya siapa yang akan mendapatkan 

apa. 

4. Kerangka Analisis 

Pengelolaan pembangunan perkotaan dalam masa 

pembangunan jangka panjang tahap kedua seyogyanya di 

dasarkan atas kerangka analisis yang mengacu pada pola 

pertumbuhan  dan kinerja (performance) kota di masa lalu dan 

masa kini, untuk dimamfaatkan dan mengantisipasi perkembangan 

kota di masa mendatang. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi 

program dan kegiatan sektoral, distribusi dan alokasi spatial 

maupun dimensi keempat yaitu atu aspek temporal. 

Sedangkan latar perkotaan yang dikaji harus meliputi  tidak 

hanya latar lingkungan binaan perkotaannya semata-mata 

melainkan juga lingkungan alam dan proses yang berlansung 

dalam pertumbuhan kota yang menyangkut ekonomi, demografi 

sosial dan teknologi. Selain itu sebagaimana yang telah 

diungkapkan dalam pendekatan system dalam perencanaan kota, 

kajian meliputi juga wilayah sekitar perkotaan yang saling 

mempengaruhi dengan kotaa itu sendiri. 

Hanya melalui kerangka analisis yang lengkap seperti itulah 

akan dapat diharapkan pertumbuhan kota yang sehat sesuai 

dambaan masyarakatnya. 

5. Pendekatan Baru 



Metode-metode tradisional dan pendekatan konvensional 

dalam pengelolaan pembangunan pembangunan perkotaan dinilai 

tidak lagi memadai mengingat semakin rumit  dan muskilnya 

masalah-masalah perkotaan akibat perubahan yang berlansung 

cepat dalam bidang ekonomi, politik dan lingkungan. 

Rencana kota seringkali terlepas kaitannya dengan proses 

pembuatan keputusan dan juga dengan lembaga atau institusi 

pelaksana pembangunannya. 

Teori-teori perencanaan kota terlalu difokuskan pada 

pertumbuhan penduduk dengan konsekuensinya terhadap 

pertumbuhan kota secara spatial. Padahal kota tidak sekadar 

tumbuh, melainkan juga berubah. Bahkan yang lebih unik lagi kota 

tidak sekedar berubah tetapi juga mengundang berbagai konflik 

kepentingan. 

Oleh karna itu timbul perubahan-perubahan pendekatan 

dalam perencanaan pembangunan kota, yang mula-mula sekadar 

mengelola pertumbuhan (management of growth) kemudian 

menjadi pengelola perubahan (management of change) dan 

terakhir pengelolaan konflik (management of conflicts). Pendekatan 

baru yang direkomendasi untuk pengelolaan pembangunan 

perkotaan dalam masa pembangunan jangka panjang tahap kedua 

adalah yang disebut dengan pendekatan perencanaan secara 

strategis. 

Pendekatan perencanaan strategis tersebut dimaksudkan 

untuk mempersiapkan para pengelola perkotaan dalam melihat 



secara tajam potensi dan masalah spesifik yang dihadapi kotanya 

dengan orientasi pada pilihan strategis. Mengatasi ketidakpastian 

memilih alternatif dan mengadaptasi serta menekankan pada 

efektifitas perkembangan kota. 

Para pengelola kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pengabdiannya melalui forum diskusi dan sambungrasa dengan 

para ilmuan, professional, wakil rakyat dan masyarakat luas agar 

lebih peka, dalam melihat pergeseran penekanan masalah. Lebih 

kompeten dalam menangani kompleksitas perkotaan semakin lues 

dan kenyal dalam mewadahi pergeseran penekanan pengelolaan 

perkotaan dan memiliki kehandalan dalam melakukan evaluasi 

perkembangan kota. 

Menilik kenyataan bahwa kota-kota kita menghadapi 

berbagai macam kesemrawutan, kebingungan, ketidakpastian, 

ketidakpuasan, ketidak-taatasasan, penyusunan rencana strategis 

sebagai ujung tombak untuk perkembangan kota masa depan 

dinilai akan sangat bermanfaat dan diharapkan dapat menciptakan 

kota-kota yang berjati diri, mangkus dan sangkil, layak sebagai 

tempat hunian manusia. 

Perencanaan strategis untuk menghadapi berbagai tekanan 

pembangunan seperti disebutkan di atas, memang membutuhkan 

ketajaman visi perencanaan dan penentu kebijakan dan dalam 

pelaksanaannya butuh pengelola pembangunan perkotaan yang 

semakin professional. 

 
J.  



K. Teori Lokasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Pola berbentuk heksagon (segi enam) 

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial 

order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis 

dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau 

pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan 

lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2005:77). 

Salah satu hal banyak dibahas dalam teori lokasi adalah 

pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi 

ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat 

suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah 

pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang 

memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya 

tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat 

tersebut. 

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang 

menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak 

adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat 

kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di 



sekitarnya (Tarigan, 2005:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas 

dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan 

berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat 

keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. 

Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung 

tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi 

enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang 

mempunyai dua syarat: (1) topografi yang seragam sehingga tidak 

ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan 

pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan, (2) 

kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya 

produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu 

bara. 

Teori Christaller menjelaskan bagaimana susunan dari 

besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. 

Model Christaller ini merupakan suatu sistem geometri, di mana 

angka 3 yang diterapkan secara arbiter memiliki peran yang sangat 

berarti dan model ini disebut sistem K = 3.  

 
L. Pengertian Permukiman 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang 

Perumahan dan Permukiman). 



Menurut Batubara (1986; 16-17), permukiman adalah suatu 

kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomis dan 

fisik, tata ruangnya dilengkapi prasarana lingkungan, sarana umum 

dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan 

membudidayakan sumberdaya dan dana, mengelola lingkungan yang 

ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu 

kehidupan manusia, memberi rasa aman, tentram, nikmat, nyaman, 

dan sejahtera dalam keserasian dan keseimbangan agar berfungsi 

sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan 

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan 

tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja 

yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, 

sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun 

permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang). Permukiman adalah 

tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap (Kamus 

Tata Ruang) Permukiman di dalam Kamus Tata Ruang terdiri dari 

tiga pengertian yaitu : 

a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 



b. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan   fungsi 

utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan 

dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan 

dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat 

berdaya guna dan berhasil guna.  

c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk 

menetap.  

Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi 

masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah 

kependudukan yang  bukan saja mencakup mengenai pemerataan 

dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas 

manusia yang diharapkan pada generasi mendatang (Hamid Dalam 

Daljoni 1997 : 17). 

Permukiman menurut Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha 

dalam R. Bintaro (1997), menyatakan permukiman tempat kediaman 

penduduk adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk 

berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka membangun rumah-

rumah, jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka. 

Permukiman merupakan suatu lingkungan hidup yang berada 

diluar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan 

maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

serta tempat kegiatan usaha dan kerja yang mendukung kehidupan 

dan penghidupan. Hal inilah yang menjadikan pada tingkat primer 

permukiman tempat tinggal. Pada tingkat lebih lanjut, permukiman 



dapat diberi fungsi atau misi sebagai penyangga kawasan fungsional 

serta kawasan produktif lainnya.  Dalam Undang-undang Republik 

Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman 

yang dimaksud dengan: 

a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana lingkungan 

c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 

lindung,  baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan.  

d. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan 

dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan 

ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.  

e. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 

yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

f.   Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang bcrfungsi 

untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial 

dan ekonomi. 

M. Masalah Perumahan dan Perkotaan 



Masalah perumahan di kota-kota besar terutama didasarkan oleh 

pertambahan penduduk yang sangat pesat, yang selain pertambahan kelahiran 

(demografi), juga sebagai akibat mengalirnya penduduk dari luar kota (migrasi). 

(Batubara ; 1986 ; 11). 

Masalah pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota ini telah menjadi 

gejala-gejala di seluruh Indonesia, pertambahan penduduk kota sangat besar 

dari daerah luar kota merupakan akibat dari beberapa faktor yang kompleks yaitu 

: 

a. Perkembangan industri, perusahaan-perusahaan, pembangunan-

pembangunan kegiatan pemerintah, pendidikan di kota-kota membuka 

lapangan kerja buruh dan menjadi daya tarik bagi orang lain. 

b. Keadaan ekonomi rakyat di daerah pedesaan yang buruk dan tidak 

menjamin penghidupan sehari-hari mendorong orang mengalir ke dalam 

kota untuk berspekulasi guna perbaikan hidupnya. 

Pertumbuhan penduduk kota yang pesat, yang tidak dapat diimbangi 

dengan pembangunan perumahan yang cukup, mengakibatkan berbagai 

masalah perumahan seperti : 

a. Penghunian yang tidak teratur (bertumpuk) 

b. Pertumbuhan perkampungan yang buruk dan pembangunan gubuk-gubuk 

liar (slums) yang sukar dikendalikan 

Disamping itu, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak 

teratur dapat juga menimbulkan masalah-masalah perkotaan dan fasilitas-

fasilitas perumahan lebih luas lagi, seperti kesulitan air minum, pembuangan 

kotoran penyehatan lingkungan, kemacetan lalu lintas yang membawa kearah 

kehidupan kota yang tidak efisien (Prawira Sumantri, 1986 :86). 



Kekurangan dan kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan tanah 

pembangunan yang matang merupakan salah satu pokok yang menghambat 

usaha-usaha pembangunan yang tidak tertib dan sukar dipimpin dan diawasi 

sesuai dengan rencana-rencana perkembangan kota. 

 

N. Migrasi dan Pergeseran Trend 

Migrasi berasal dari kata migration yang berarti perpindahan penduduk, 

Meliputi arti pindah rumah, sekolah dan sebagainya baik dalam kota, daerah 

maupun ke tempat yang lebih jauh (Lyn,1986:5). Menurut Lee (2000:60), 

keputusan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dapat dilihat sebagai 

suatu produk dari perbedaan tingkat upah antara satu daerah dengan daerah 

lainnya.  

Faktor utama yang melatar belakangi migrasi tenaga kerja kesuatu 

daerah tujuan adalah faktor makro atau kontekstual yang seringkali dilihat 

sebagai faktor daya tarik dan daya dorong (push dan full factor). B.N Marbun 

(1979:45) menyatakan bahwa secara umum arus migrasi dapat terjadi 

disebabkan oleh faktor penolak (push factor) dari tempat asal dan faktor penarik 

dari tempat tujuan (full factor). Secara umum faktor-faktor pendorong dapat 

terjadinya perpindahan penduduk dari satu daerah  ke daerah lain terjadi 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Proses kemiskinan didaerah 

2. Lapangan kerja yang hampir tidak ada 

3. Pendapatan yang rendah 

4. Adat istiadat yang kuat 

5. Faktor keamanan 



6. Melanjutkan pendidikan 

Sejak beberapa tahun terakhir ini, terjadi pergeseran trend migrasi, laki-

laki tidak lagi mendominasi kegiatan bermigrasi. Menurut hasil penelitian Susi Eja 

Yuarsi (2002:122) yang menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah perempuan 

yang melakukan migrasi keluar negeri lebih didorong karena kemiskinan yang 

membelit dan sulitnya mendapat pekerjaan serta tanggungjawab perempuan 

yang cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga. Selain itu juga pergeseran 

trend migrasi dari laki-laki menjadi lebih banyak perempuan juga bisa dilihat dari 

pendapat Agassi (Harmona, 2001:16) yang mengatakan bahwa keseimbangan 

status perempuan dalam rumah tangga baru bisa diperoleh jika ada kekuatan 

yang sama antara suami dan isteri dalam bidang ekonomi dan control terhadap 

sumber-sumber vital. Perempuan tidak lagi hanya ditempatkan dalam ranah 

domestik dan berperan sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi mereka juga 

mempunyai kebebasan untuk bekerja bahkan sampai keluar negeri. Krisnawaty ( 

Susi Eja Yuarsi, 2002:124) menanggapi kondisi ini sebagai kecenderungan 

munculnya feminisasi kemiskinan. Feminisasi kemiskinan diartikan sebagai 

kecenderungan makin bertambahnya beban kemiskinan yang ditanggung 

perempuan. Kepergian perempuan keluar negeri yang sekilas menjadi titik awal 

dari terbebasnya perempuan dari domestikasi yang selama ini terjadi. 

 

O. Definisi Migrasi 

 Perpindahan (Migrasi) atau Mobilitas Penduduk artinya proses 

gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu 

tertentu melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan 

untuk menetap. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. 

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke 



daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen 

(sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan 

ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas 

penduduk permanen disebut migrasi. 

1. Jenis-jenis Migrasi 

Migrasi dapat terjadi di dalam satu negara maupun antarnegara. Berdasarkan 

hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan yaitu: 

a. Migrasi Eksternal (internasional), yaitu perpindahan penduduk dari suatu 

negara ke negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga 

macam yaitu : 

 Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain 

dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut 

imigran. 

 Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 

Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. 

 Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya 

b. Migrasi Internal (migrasi nasional) adalah perpindahan penduduk yang 

masih berda dalam  lingkup satu wilayah Negara. Perpindahan yang 

merupakan migrasi internal antara lain sebagai berikut : 

 Transmigrasi adalah perpindahan penduduk, yang diprakarsai dan 

diselenggarakan pemerintah, dari daerah yang padat penduduknya ke 

daerah yang belum padat penduduknya. 

 Urbanisasi adalah prepindahan dari daerah pedesaan ke daerah 

perkotaan.  

 Remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari suatu Negara ke Negara 

asalnya. 



2. Faktor-faktor Migrasi 

Faktor – faktor yang mempengaruhi migrasi : 

• Faktor individu 

• Faktor yang terdapat di daerah asal 

• Faktor yang terdapat di daerah tujuan 

• Rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan 

Daya tarik dan daya dorong di daerah asal yang mempengaruhi 

perpindahan penduduk : 

a. Kekuatan Sentripetal, adalah kekuatan yang mengikat orang untuk tinggal di 

daerah asal, misalnya :  

o Terikat tanah warisan. 

o Menunggu orang tua yang sudah lanjut. 

o Kegotong royongan yang baik. 

o Daerah asal merupakan tempat kelahiran nenek moyang mereka. 

b. Kekuatan Sentrifugal, adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

meninggalkan daerah asal, misalnya :  

o Terbatasnya pasaran kerja. 

o Terbatasnya fasilitas pendidikan. 

 

P. Pola Mobilitas Penduduk 

1. Mobilitas Penduduk Nonpermanen (Sirkuler) 

a. Pengertian 



Mobilitas penduduk sirkuler atau mobilitas penduduk nonpermanent adal

ah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada 

niatan menetap di daerah tujuan. di Indonesia (menurut batasan sensus 

penduduk) mobilitas penduduk siruler dapat didefinisikan sebagai gerak 

penduduk yang melintas batas propinsi menuju ke propinsi lain dalam jangka 

waktu kurang dari enam bulan. Hal ini sesuai dengan paradigma geografi yang 

didasarkan atas konsep ruang (space) dan waktu (time).  

Mobilitas sirkuler juga merupakan wujud pengisisan waktu luang 

(non produktif) di tempat asal dengan pekerjaan yang menghasilkan di 

kota. Menurut Abusstam (1989:67), “Sirkulasi merupakan gerak penduduk 

yang dalam jangka waktu meninggalkan daerah pedesaan lebih dari satu 

hari namun kurang dari satu tahun”. Pendapat Abusstam tersebut 

memberikan jeda waktu tertentu dalam menentukan seseorang dikatakan 

sirkuler yaitu kurang dari satu tahun. Namun, menurut Could dan Prothero 

(dalam Sunarto, 1985:18), yaitu “walaupun seseorang telah resmi pindah 

tempat, tetapi ada niatan sebelumnya untuk kembali ke tempat semula 

maka harus dianggap sebagai mobilitas bukan sebagai migrasi”. Dari dua 

pendapat tersebut, jika disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan 

mobilitas yaitu kurang dari satu tahun dan adanya niatan kembalike 

daerah asalnya walaupun di tempat tujuan sudah menetap.  

Sementara itu Sumaatmadja (1988:147) mengemukakan batasan 

mobilitas sebagai berikut: “Pergerakan penduduk dari satu tempat ke 

tempat lain, untuk memenuhikebutuhan ekonomi maupun untuk 

kebutuhan sosial lainnya”. Data mobilitas sirkuler sukar didapat. Hal ini 

disebabkan para pelaku mobilitas sirkuler tidak memberitahu kepergian 



mereka kepada kantor desa di daerah asal, begitu juga dengan 

kedatangan mereka di daerah tujuan. Meskipun demikian, dengan segala 

keterbatasan data, mobilitas penduduk Indonesia, baik permanen maupun 

nonpermanen (sirkuler), diduga frekuensinya akan terus meningkat dan 

semakin lama semakin cepat.  

b. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Keputusan Migrasi Sirkuler 

Ida Bagoes Mantra (1985) menyebut bahwa terdapat beberapa kekuatan 

yang menyebabkan orang-orang terikat pada daerah asal, dan ada kekuatan 

yang mendorong orang-orang untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang 

mengikat orang-orang untuk tinggal di daerah asal disebut dengan kekuatan 

sentripetal, keluarga, lingkungan yang kekeluargaan dan kepemilikan lahan 

merupakan contoh dari kekuatan sentripetal tersebut. Sebaliknya kekuatan yang 

mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya disebut dengan 

kekuatan sentrifugal, semakin sempitnya lahan pertanian dan rendahnya 

pendapatan bisa dijadikan contoh kekauatn sentrifugal. Kedua kekuatan ini saling 

bertentangan, dan diatasi dengan dilihnya pergerakan non-permanen yaitu 

migrasi sirkuler. 

Sedang menurut Todaro (1998), faktor-faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan migrasi sirkuler sangat beragam dan rumit. Hal ini 

diebabkan oleh selain faktor ekonomi yang berperan dalam pembuatan 

keputusan untuk melakukan migrasi, keputusan tersebut juga dipengaruhi 

dengan banyak faktor lain yakni: 

a. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran itu sendiri untuk 

melepaskan diri dari kendala-kendala tradisional yang sebelumnya 

mengungkung mereka. 



b. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana alam seperti banjir 

dan kekeringan. 

c. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang 

kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk pedesaan. 

d. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan “keluarga 

besar” sesampainya di perkotaan dan daya tarik “lampu kota yang terang 

benderang”. 

e. Faktor-faktor komunikasi. Termasuk kualitas sarana transportasi, sistem 

pendidikan, dan dampak modernisasi yang ditimbulkan dari perkotaan. 

Berkenaan dengan mengapa seseorang menganbil keputusan untuk 

melakukan migrasi terdapat teori kebutuhan dan tekanan (need and stress) yang 

menjelaskanbahwa tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu untuk 

dipenuhi, baik berupa ekonomi, sosial, politik dan psikologi. Bila kebutuhan 

tersebut tidak dapat dipenuhi munculah tekanan (stress). Kalau tingkat stress 

masih dalam batas toleransi, maka individu tersebut tidak perlu pindah karena 

individu tesebut masih mampu menyesuaikan keadaan sekarang dengan 

kebutuhan yang ada. Namun bila tingkat stress yang dialami di luar batas 

toleransinya, maka individu tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah 

lain dimana kebutuhannya akan terpenuhi (Ida Bagoes Mantra, 1985). Jadi, 

secara nilai kefaedahan wilayahnya, individu akan memilih daerah yang 

mempunyai nilai kefaedahan wilayah paling tinggi dimana kebutuhannya dapat 

terpenuhi. 

Konsep teori pilihan sebagaimana dikemukakan oleh Becker (1968) 

dalam Waridin (2002) yang dikutip Didit (2004) juga bisa digunakan untuk 

mengetahui motivasi seseorang dalam memutuskan untuk bermigrasi sirkuler. 



Dalam menentukan suatu pilihan seorang invidu akan memilih satu diantara 

beberapa alternatif yang tersedia yang sekiranya dapat memberikan manfaat 

yang paling maksimum. Lebih lanjut diungkapkan bahwa niat bermigrasi 

dipengaruhi: faktor sosial ekonomi, yaitu variabel umur, status perkawinan, status 

pekerjaan di daerah asal, pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga di 

daerah asal, pendapatan dan faktor struktural, yang meliputi variabel 

ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah asal dan pengalaman kerja di daerah 

tujuan. 

Selain model di atas, terdapat model yang dikembangkan oleh Speare 

(1975) dalam Indah Susilowati (1998) yang juga dikutip oleh Didit (2004),  bahwa 

migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor struktural, misalnya 

karakteristik yang menyangkut sosio-demografis, tingkat kepuasan terhadap 

tempat tinggal, kondisi geografis daerah asal, dan karakteristik komunitas. 

Yeremias (1994) juga mengungkapkan bahwa niat bermigrasi dipengaruhi faktor 

latar belakang individu, latar belakang struktural dan faktor kefaedahan. Latar 

belakang individu meliputi variabel umur, status perkawinan, lama tinggal di kota 

dan besarnya pendapatan di kota; faktor latar belakang struktural meliputi 

variable karakteristik kota tempat kerja migran dan letak kota terhadap desa asal; 

sedangkn faktor kefaedahan (place utility) meliputi variabel jenis nilai yang 

diharapkan, kepuasan, dan kesukaan hidup di kota daripada di desa. Hossain 

(2001) secara spesifik mengungkapkan bahwa keputusan bermigrasi cenderung 

dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti kepemilikan tanah, jabatan, 

pendidikan, jumlah anggota jenis kelamin usia dewasa dan ukuran keluarga. 

Selain itu Zhao (1999) juga menjelaskan bahwa selain variabel umur, pendidikan, 

jumlah anak yang belum sekolah, jumlah anak yang sekolah, luas lahan di desa, 

variabel besarnya pajak yang harus dibayarkan migran dalam setahun, sarana 

jalan aspal yang menghubungkan desa kota, serta adanya fasilitas telepon ke 



desa juga berpengaruh terhadap keputusan bermigrasi. Djamba (2001) seperti 

yang dikutip Didit juga mengemukakan adanya variabel-variabel jenis kelamin 

umur, staus perkawinan, status migran seblum pindah, status migrant setelah 

pindah, pendidikan dan asal daerah yang berpengaruh terhadap niat bermigrasi. 

Demikian pula Zhu menggunakan variable independen yang meliputi umur, 

tingkat pendidikan, status perkawinan sebelum bermigrasi, besarnya keluarga, 

jumlah kakak dan adik, status anak tertua, ukuran lahan yang ditanami, status 

pekerjaan dan pendapatan perbulan yang mempengaruhi keputusan seseorang 

untuk bermigrasi. 

c. Peningkatan Prasarana Transportasi dan Komunikasi 

Di Indonesia prasarana transport baik darat, laut, maupun udara 

telah dibangun dengan baik. Di darat, jalan-jalan yang menghubungkan 

wilayah satu dengan yang lain telah dan sedang dibangun (bagi yang 

belum ada) dan bagi yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya. Jumlah 

kendaraan umum yang menghubungkan wilayah yang satu dengan yang 

lain makin meningkat. Mereka tidak hanya menghubungkan antarkota 

tetapi juga kota dengan desa dan antar desa. Hal ini menyebabkan 

hampir tidak ada tempat di Indonesia yang terisolasi. Hubungan desa 

dengan kota semakin erat sehingga dikotomi desa-kota dalambidang 

ekonomi dan sosial semakin menipis. Tidak berbeda pula dengan 

prasarana transport melalui jalur laut dan udara, keduanya mengalami 

peningkatan pesat dan tidak kalah maju dengan yang lain. Kebijakan yang 

demikian ini di samping memperkecil rintangan juga telah mendorong 

pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di kota, terutama di kota-kotasedang 

dan kecil, dan membuat pola arus penumpang dan barang berubah 

menjadi lebih menyebar. Kota-kota sedang dan kecil tersebut lama 



kelamaan menjadi semakin menarik sehingga mendorong terjadinya 

migrasi sirkuler dan memungkinkan meningkatnya urbanisasi. Di bidang 

komunikasi, di samping peningkatan penyiaran melalui radio dan TV, juga 

dibangun jarring-jaring telepon untuk komunikasi domestik dan 

internasional. Diluncurkannya satelit komunikasi mengakibatkan daerah-

daerah terpencil pun bisa dijangkau oleh hubungan telepon dan oleh 

sarana lain. Begitu pula halnya dengan hubungan internasional (Mantra, 

1978). Kemajuan di bidang internet menyebabkan setiap saat kita dapat 

mengetahui informasi di segala bidang dari luar negeri. Dengan 

membaiknya prasarana transportasi ini maka frekuensi mobilitas 

nonpermanen meningkat dan frekuensi mobilitas permanen menurun. 

Sama halnya seperti keadaan migrasi regional, dengan adanya 

peningkatan sarana transportasi dan komunikasi, maka jangkauan 

mobilitas nonpermanen semakin jauh dan waktu tempuh semakin singkat. 

Di samping itu, konsumen, produsen, dan pekerja menjadi semakin 

mobile. Tenaga kerja akan mencari pekerjaan di wilayah manapun selama 

di wilayah tersebut dia mendapatkan upah (penghasilan) yang lebih tinggi. 

d. Sifat dan Perilaku Migran Nonpermanen 

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

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

perlaku migran seperti semut. Apabila beberapa ekor semut menemukan 

sisa-sisa makanan di atas mejamakan, maka makanan tersebut tidak 

dimakan di sana tetapi dibawa beramairamai ke tempat liangnya. Mereka 

terus bekerja tidak mengenal waktu sampai semua makanan terangkut. 

Begitu pula sifat dan perilaku pekerja migran nonpermanen di daerah 



tujuan. Mereka berusaha mempergunakan waktu bekerja sebanyak 

mungkin agar mendapatkan upah yang sebanyak mungkin untuk dikirim 

ke daerah asal. Mereka juga berusaha mempergunakan pendapatannya 

seminimal mungkin di daerah tujuan. Mereka membuat gubuk-gubuk di 

pinggir jalan untuk tidur di malam hari. Di daerah tujuan mereka tidak 

dikenai kewajiban untuk kerja bakti, ronda malam, dan bergotong royong 

memperbaiki prasarana jalan atau saluran irigasi. Jadi, di daerah tujuan 

mereka mempunyai kesempatan berusaha keras untuk mendapatkan 

upah sebanyak-banyaknya. Sehubungan dengan sifat dan perilaku 

pekerja migran sirkuler tersebut, maka para kontraktor bangunan lebih 

suka mempekerjakan pekerja migran nonpermanen daripada pekerja lokal 

yang sering minta libur karena adanya aktivitas di desanya sendiri. 

2. Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) 

Menurut Pardoko (1986:10) mengemukakan pengertian mobilitas 

permanen sebagai berikut, “Istilah yang digunakan bagi perpindahan 

tempat tinggal seseorang dari satu tempat ke tempat lain, dan biasanya di 

luar batas daerah administratif. Karena itu, biasanya tinggal di tempat 

yang baru dengan menetap”. Migrasi diartikan sebagai perpindahan 

penduduk secara permanen, namunpada kenyataan perpindahan 

penduduk tidak hanya permanen, akan tetapi dijumpai pula gerakan yang 

orang-orangnya berada di tempat tujuan hanya untuk beberapa saat atau 

sementara waktu saja, yaitu ada yang pergerakan harian, mingguan, 

bulanan, dan tahunan kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Oleh 

kerrena itu, Ida Bagus mantra menggunakan istilah “mobilitas penduduk” 

untuk pergerakan ini. Jadi, mobilitas penduduk di dalamnya mencakup 



perpidahan secara permanen dan tidak permanen. Mobilitas penduduk 

non permanen ada yang pulang pergi (ulang alik) dan ada pula yang 

bersifat periodik (diselingi oleh tinggal atau menginap di tempat tujuan). 

 

 

3. Konsep Mobilitas Penduduk 

Dalam sejarah, gerak perpindahan penduduk muncul bersamaan 

dengan adanya revolusi industri di Eropa pada abad 18 dan 19 yaitu 

mengundang tenaga kerja dari desa untuk bekerja di kota pusat-pusat 

industri. Mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 

mobilitas permanen (migrasi), dan mobilitas non-permanen atau migrasi 

sirkuler. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke 

wilayah tujuan dengan maksud menetap. Sedangkan migrasi sirkuler ialah 

gerak penduduk dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada maksud untuk 

menetap. Migrasi sirkuler ini pun bermacam-macam jenisnya ada yang 

ulang-alik, periodik, musiman, dan jangka panjang. Migrasi sirkuler dapat 

terjadi antara desa-desa, desa-kota, kota-desa, dan kota-kota (Ida 

Bagoes Mantra, 1985) Sedang menurut Rusli (1995) pada dasarnya 

mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk secara geografis. Beda 

kedua istilah ini hanya terletak pada perkara permanen dan non 

permanen. Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen, 

sedangkan dimensi gerak penduduk non-permanen terdiri dari sirkuler 

dan komutasi. 

Definisi lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan 

untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik 



atau negara atau diukur karena migrasi dapat didefinisikan dengan 

berbagai cara dan merupakan suatu peristiwa yang mungkin berulang 

beberapa kali sepanjang hidupnya. Hampir semua definisi menggunakan 

kriteria waktu dan ruang, sehingga perpindahan yang termasuk dalam 

proses migrasi setidak tidaknya dianggap semi permanen dan melintasi 

batas-batas geografis tertentu. (Young, 1984). Sedangkan perbedaan 

antara mobilitas dan migrasi penduduk, menurut Prijono Tjiptoherijanto 

(2000) mobilitas penduduk didefinisikan sebagai perpindahan penduduk 

yang melewati batas administratif tingkat II, namun tidak berniat menetap 

di daerah yang baru, sedangkan migrasi didefinisikan sebagai 

perpindahan penduduk yang melewati batas admistratif tingkat II dan 

sekaligus berniat menetap di daaerah yang baru tersebut. 

Selanjutnya Mulyadi (2002) mendefinisikan penduduk migran 

dalam dua kategori, yaitu pertama, mereka yang pada saat pencacahan 

tempat tinggalnya berbeda dengan tempat lahir yang disebut migrasi 

semasa hidup (life time migration). Kedua, mereka yang bertempat tinggal 

di tempat tujuan lima tahun lalu, dikategorikan sebagai migrasi risen 

(recent migration). Masalah migrasi membawa permasalahan tersendiri 

bagi daerah perkotaan, karena migrasi merupakan gerak alamiah yang 

mengikuti perkembangan ekonomi. Selama kesenjangan desa-kota makin 

parah, maka arus migrasi sulit untuk dihentikan. Selanjutnya Ukon Ahmad 

Furqon (1998) juga menyatakan bahwa kegiatan perekonomian kita masih 

sangat terpusat di kota-kota besar akibatnya pola migrasi yang muncul 

selama ini lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain permasalahan 

di atas dampak migrasi dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan 



lapangan pekerjaan di kota dan dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja. 

Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang potensial tersedia di 

desa dan tentunya menghambat pembangunan di desa, juga menciptakan 

pemukiman kumuh dan gejolak sosial di kota. 

Di negara berkembang, konsentrasi investasi dan sumber daya 

pada umumnya berada di dareah perkotaan. Karena konsentrasi investasi 

di beberapa pusat pertumbuhan biasanya terjadi sebagai akibat dari 

keuntungan lokasi dalam skala ekonomi, sehingga ketimpangan antar 

daerah semakin terakumulasi. Menurut Prijono Tjiptoherijanto (1998), 

keuntungan komparatif dari pusat pertumbuhan menjadi seperti magnet 

bagi kegiatan industri, jasa, sosial dan kebudayaan. Daerah pedesaan 

tidak memberi insentif bagi warganya, kekurangan tanah akan mendorong 

masyarakat desa untuk meninggalkan desa dan berpindah ke kota. Ada 

dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya mobilitas desa-kota yaitu 

karena faktor daya tarik (pull factors) kota dan daya dorong (push factor) 

dari desa. 

4. Perilaku Mobilitas Penduduk 

Ada beberapa teori yang mengatakan mengapa seseorang 

mengambil keputusan melakukan mobilitas, di antaranya adalah teori 

kebutuhan dan stress (need and stress). Setiap individu mempunyai 

kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa 

kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Apabila kebutuhan itu 

tidak dapat dipenuhi, terjadilah stres. Tinggi rendahnya stres yang dialami 

oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. 

Ada dua akibat dari stres, jika stres seseorang tidak terlalu besar (masih 



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

di daerah asal dan menyesuaikan kebutuhannya dengan keadaan 

lingkungan yang ada. Apabila stres yang dialami seseorang di luar batas 

toleransinya, orang tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah 

lain di tempat kebutuhannya dapat terpenuhi. Atau dengan ungkapan lain, 

seseorang akan pindah dari daerah yang mempunyai nilai kefaedahan 

wilayah (place utility) lebih rendah ke daerah yang mempunyai 

kefaedahan wilayah lebih tinggi di mana kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Memperhatikan hal-hal tersebut maka dapatlah disimpukan bahwa proses 

mobilitas itu terjadi apabila:  

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

psikologi di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan 

yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang 

dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, 

sedangkan orang lain mengatakan tidak. 

b. Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu 

dengan yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain 

tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi 

mobilitas penduduk. 

Secara singkat perilaku mobilitas penduduk atau oleh Ravenstein 

disebut dengan hukum-hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut: 

a. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. 

b. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi 

adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan untuk 

memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. 



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

tinggi dibandingkan dengan daerah asal. 

c. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah 

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

bermigrasi. 

d.  Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migrant 

potensial) untuk bermigrasi. 

e. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat 

mobilitasnya. 

f. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya. 

g. Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara 

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

menuju ke arah asal datangnya informasi. 

h. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. 

Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti 

bencana alam, peperangan, atau epidemik. 

i. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan 

mobilitas daripada mereka yang berstatus kawin. 

j. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan 

mobilitas daripada yang berpendidikan rendah. 



Setelah para pelaku mobilitas sampai di daerah tujuan (terutama di 

kota), beberapa perilaku mereka (terutama sikap mereka terhadap 

masyarakat kota) dapat dipostulasikan sebagai berikut: 

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

atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tersebut. 

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

dalam menyediakan tempat menginap, membantu mencari pekerjaan, dan 

membantu bila kekurangan uang, dan lain-lain. 

c. Kepuasan terhadap kehidupan di masyarakat baru tergantung pada hubungan 

sosial para pelaku mobilitas dengan masyarakat tersebut. 

d. Kepuasan terhadap kehidupan di kota tergantung pada kemampuan 

perseorangan untuk mendapatkan pekerjaan dan adanya kesempatan bagi 

anak-anak untuk berkembang. 

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

pindah ke tempat tinggal dan pemilihan daerah tempat tinggal dipengaruhi 

oleh daerah tempat bekerja. 

f. Keinginan untuk kembali ke daerah asal adalah fungsi kepuasan merekan 

dengan kehidupan di kota. mereka tidak enggan bertempat tinggal pada 

tempat dengan kondisi yang serba kurang asal dapat memperoleh 

kesempatan ekonomi yang tinggi. 

g. Kehidupan masyarakat di kota adalah sedemikian rupa; hal ini menyebabkan 

para migran cepat belajar untuk mengatasi kesulitankesulitan yang dihadapi. 

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



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

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

daerah lain sebagai “home” yang kedua. Jadi seorang migrant adalah bi local 

population. 

 

Q. Teori Dorong-Tarik / Push-Pull Faktor Theory (Everett S. Lee) 

Menurut Everestt Lee (Ida Bagoes Mantra, 2000), volume migrasi 

di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman 

daerah-daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan di daerah tujuan 

menurut Lee, terdapat faktor-faktor yang disebut sebagai :  

a. Faktor (+) yaitu faktor yang memberikan nilai keuntungan bila bertempat 

tinggal di tempat tersebut.  

b. Faktor negatif (-) yaitu faktor yang memberikan nilai negatif atau 

merugikan bila tinggal di tempat tersebut sehingga seseorang merasa 

perlu untuk pindah ke tempat lain. 

c. Faktor netral (0) yaitu yang tidak berpengaruh terhadap keinginan 

seorang individu untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke 

tempat lain.  

Selain ketiga faktor di atas, terdapat pula faktor rintangan antara. 

Rintangan antara adalah hal-hal yang cukup berpengaruh terhadap besar 

kecilnya arus mobilitas penduduk. Rintangan antara dapat berupa : 

ongkos pindah, topografi daerah asal dengan daerah tujuan atau sarana 

transportasi. Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi 

mobilitas penduduk adalah faktor individu. Karena faktor individu pula 

yang dapat menilai positif atau negatifkah suatu daerah dan memutuskan 



untuk pindah atau bertahan di tempat asal. Jadi menurut Everett S. Lee 

(Ida Bagoes Mantra, 2000) arus migrasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:  

a.  Faktor individu.  

b. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, seperti : keterbatasan 

kepemilikan lahan, pendapatan di desa yang rendah, waktu luang 

(Time Log) antara masa tanam dan masa panen, sempitnya lapangan 

pekerjaan di desa, terbatasnya jenis pekerjaan di desa.  

c.  Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, seperti : tingkat 

pendapatan yang tinggi, luasnya lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan 

yang beraneka ragam.  

d. Rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan, seperti : sarana 

transportasi, topografi desa ke kota dan jarak desa ke kota. 

Secara skematis faktor-faktor tersebut diatas diperlihatkan dalam 

gambar 2 dan dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bermigrasi  

  Sumber : Ida bagoes Mantra ( 2000) 

 
 Keterangan: 

+ = faktor dimana kebutuhan dapat terpenuhi 

       0 + - 0 - + 

       0 + - 0 - + 

       0 - + - 0 – 

       0 + - 0 - + 

       0 + - 0 - + 

       0 - + - 0 – 
Penghalang - Antara 



- = faktor dimana kebutuhan tidak dapat terpenuhi 

0 = faktor netral 

Menurut Mabogunje dalam Ida Bagoes Mantra (2000), hubungan 

migran dengan daerah asal dapat di lihat dari materi informasi yang 

mengalir dari kota atau daerah tujuan ke daerah asal. Jenis informasi itu 

bisa 2 macam :  

a. Informasi yang bersifat positif. Informasi ini biasanya datang dari para 

migran yang berhasil atau sukses di daerah tujuan. Informasi 

mengakibatkan :  

1. Stimulus untuk melakukan migrasi semakin kuat di kalangan migran 

potensial di daerah asal.  

2. Pranata sosial yang mengontrol mengalirnya warga desa keluar 

semakin longgar.  

3. Arah pergerakan penduduk tertuju ke kota-kota atau daerah-daerah 

tertentu.  

4. Perubahan pola investasi dan pemilikan tanah di desa karena tanah 

mulai dilihat sebagai komoditi.  

b. Informasi yang bersifat negatif. Informasi ini biasanya datang dari para 

migran yang gagal atau kurang berhasil di daerah tujuan.  

Kontribusi dari migran terdahulu di kota atau di daerah tujuan 

memiliki peran yang sangat besar dalam membantu migran baru yang 

berasal dari desa atau daerah yang sama dengan mereka, terutama pada 

tahap-tahap awal dari mekanisme penyesuaian diri di daerah tujuan. Para 

migran lama selain memberikan bantuan tempat tinggal sementara bagi 

migran baru juga membantu dalam mendapatkan pekerjaan sesuai 



dengan kemampuan dan relasi yang dimiliki (Mabogunje dalam Ida 

Bagoes Mantra, 2000: 241) juga melihat bahwa. Hal ini menyebabkan 

lapangan pekerjaan tertentu di suatu kota atau daerah didominasi oleh 

migran yang berasal dari desa atau daerah tertentu pola karena proses 

mencari pekerjaan itu biasanya berkisar antar relasi migran sedaerah juga 

(Ida Bagoes Mantra 2000).  

Mitchell (Ida Bagoes Mantra, 2000) menguraikan bahwa terdapat 

beberapa kekuatan (forces) yang menyebabkan seorang individu 

memutuskan untuk melakukan migrasi atau tidak, yaitu :  

1. Kekuatan Sentripental (centripetal forces) yaitu kekuatan yang mengikat 

seorang individu untuk tinggal di daerah asal, kekuatan yang mengikat 

seorang individu untuk tinggal di daerah asal. Kekuatan Sentripetal ini 

dapat berupa :  

- Terikat tanah warisan.  

- Menunggu orang tua yang sudah lanjut usia.  

- Kegotong royongan yang baik. 

- Daerah asal merupakan tempat kelahiran nenek moyang mereka.  

2. Kekuatan Sentrifugal (centrifugal forces) yaitu kekuatan yang 

mendorong seseorang individu untuk meninggalkan daerah asal. 

Kekuatan sentrifugal ini bisa berupa :  

- Terbatasnya pasaran kerja.  

- Pendapatan yang kurang mencukupi.  

Keputusan seorang individu untuk tetap di daerah asal atau 

melakukan migrasi ke daerah tujuan tergantung pada keseimbangan 

antara kedua kekuatan tersebut. Untuk wilayah pedesaan (di negara 



sedang berkembang), kedua kekuatan tersebut relatif seimbang. Seorang 

individu di hadapkan pada dua hal yang sulit dipecahkan yaitu tetap 

tinggal di daerah asal dengan keadaan ekonomi yang terbatas atau 

berpindah kedaerah lain dengan meninggalkan sawah atau ladang yang 

dimiliki. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka seringkali diambil jalan 

tengah dengan melakukan mobilitas penduduk non permanen (mobilitas 

penduduk sirkuler) yang dapat dibagi menjadi dua yaitu : ulang-alik 

(commuting) dan menginap/mondok di daerah tujuan. Oleh karenanya di 

antara ketiga bentuk mobilitas penduduk yaitu ulang-alik, 

menginap/mondok, dan permanen maka jumlah yang banyak terjadi di 

negara sedang berkembang adalah mobilitas penduduk ulang-alik, 

kemudian menginap/mondok di daerah tujuan dan yang jumlahnya paling 

sedikit adalah mobilitas penduduk tetap/permanen. 

Dapatlah dikatakan bahwa penduduk migran adalah penduduk 

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

pasti mengadakan hubungan dengan daerah asal. Jadi, hubungan migran 

dengan desa atau daerah asal di Negara-negara berkembang dikenal 

sangat erat dan menjadi salah satu cirri fenomena migrasi di Negara-

negara sedang berkembang. Hubungan tersebut antara lain diwujudkan 

dengan pengiriman uang, barang, bahkan ide-ide pembangunan ke 

daerah asal, secara langsung atau tidak langsung. Intensitas hubungan ini 

antara lain ditentukan oleh jarak, fasilitas trasportasi, lama merantau, 

status perkawinan, atau jarak hubungan kekeluargaan. Mantra (1978) 

melihat adanya hubungan terbalik antara jarak dengan intensitas 

hubungan. Semakin dekat tempat tinggal migran, semakin tinggi frekuensi 



kujungan ke daerah asal, dalam migrasi kaidah ini disebut dengan kaidah 

“distance decay”. Inttensitas hubungan ini sudah tentu akan 

mempengaruhi pula intensitas dampak mobilitas di pedesaan atau daerah 

asal tersebut. 
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Gambar 3 : Faktor-faktor Determinan Mobilitas Penduduk menurut Robert E. 

Norris (1972)  

Sumber: Robert E. Norris (1972) dalam Mantra (2003:183) 

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah  

dan Diagram Norris menggambarkan wilayah di antara daerah asal dan 

daerah tujuan dapat merupakan wilayah kesempatan antara (intervening 

opportunities). Sebagai akibat dari adanya wilayah kesempatan antara 

yaitu terjadinya proses “kotadesasi” (McGee, 1971). Jadi, wilayah 

kesempatan antara ini dijadikan sasaran pertama pancari kerja dari 

daerah burit. Setelah mereka mapan dan sudah ada sedikit modal mereka 

melompat ke kota yang lebih besar di mana terdapat kesempatan 

berusaha yang lebih luas, dan jika sudah mapan lagi mereka melompat ke 

tempat lain. Jadi terjadi lompat katak (leaping frog) sebagai strategi 

meningkakan usaha. Kejadian seperti ini oleh Norris disebut step-wise 

movers.  

Menurut Mabugunje (1970) hubungan migran dengan desa dapat 

dilihat dari materi informasi yang mengalir dari kota atau daerah tujuan ke 

desa asal. Jenis informasi itu dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat 

negatif. Informasi positif biasanya datang dari para 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. Perubahan pola 



investasi dan pemilikan lahan di desa karena lahan mulai dilihat sebagai 

komoditi pasar. Sementara itu informasi negatif biasanya datang dari para 

migrant yang gagal atau kurang berhasil sehingga mengakibatkan 

dampak sebaliknya. Mabugunje (1970) melihat bahwa kontribusi dari 

migran terdahulu di kota sangat besar dalam membantu migran baru yang 

berasal dari desa atau daerah yang sama dengan mereka, terutama pada 

tahap-tahap awal dari mekanisme penyesuaian diri di daerah tujuan. Para 

migran baru tidak hanya sekedar ditampung di rumah migran lama, tetapi 

juga dicukupi kebutuhan makan, dan dibantu untuk mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan relasi yang dimiliki. Hal ini 

menyebabkan lapangan pekerjaan tertentu di suatu kota atau daerah 

sering didominasi oleh migran yang berasal dari desa atau daerah 

tertentu pula proses mencari pekerjaan itu biasanya berkisar antar relasi 

migran sedaerah. 

Mitchell (1961) seorang ahli sosiologi dari Inggris menyatakan 

bahwa ada beberapa kekuatan (forces) yang menyebabkan orang-orang 

terikat pada daerah asal, dan ada juga kekuatan yang mendorong orang-

orang untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang mengikat orang-

orang untuk tinggal di daerah asal disebut dengan kekuatan sentripetal 

(centripetal forces) dan sebaliknya kekuatan yang mendorong seseorang 

untuk meninggalkan daerah asal disebut dengan kekuatan sentrifugal 

(centrifugal forces). Apakah seseorang akan tetap tinggal di daerah asal 

ataukah pergi meninggalkan daerah asal untuk menetap di daerah lain 

tergantung pada keseimbangan antara dua kekuatan tersebut. 



 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Daya Tarik dan Daya Dorong di Daerah Asal 

 

Kekuatan sentripetal  

Kekuatan yang mengikat orang-orang untuk tinggal di daerah asal, 

misalnya 

- Terikat tanah warisan 

- Menunggu orang tua yang sudah lanjut 

- Kegotongroyongan yang baik 

- Daerah asal merupakan tempat kelahiran nenek moyang mereka. 

Kekuatan sentrifugal θ 

Kekuatan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah 

asal, misalnya: 

- Terbatasnya pasaran kerja 

- Terbatasnya fasilitas pendidikan 

Sumber: Mitchell (1961) dalam Mantra (2003:185) 

Daerah Asal 
 

+ - 

Kekuatan Sentripental 

Kekuatan Sentrifugal 



Pedesaan (di Negara sedang berkembang) memiliki kekuatan 

sentripetal dan sentrifugal yang hampir seimbang, namun penduduk 

dihadapkan pada dua hal yang sulit untuk dipecahkan: 

a. Apakah tetap tinggal di daerah asal dengan keadaan ekonomi dan fasilitas 

pendidikan yang terbatas, atau 

b. Berpindah ke daerah lain dengan meninggalkan sawah atau ladang yang 

dimiliki. 

Cara mengatasi problem tersebut maka diambil suatu kompromi 

yaitu mengadakan mobilitas penduduk nonpermanen (mobilitas penduduk 

sirkuler) yang dapat lagi dibagi menjadi dua: komutasi (ulang-alik) dan 

nginap/ mondok di daerah tujuan. Itulah sebabnya, di antara ketiga bentuk 

mobilitas penduduk (ulang-alik, nginap/ mondok, dan permanen) maka 

yang terbanyak terjadi di Negara berkembang adalah mobilitas penduduk 

ulang-alik, disusul dengan nginap/ mondok di daerah tujuan, dan yang 

paling jarang terjadi adalah mobilitas penduduk permanen (migrasi). 
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Gambar 5 : Mobilitas Penduduk Nonpermanen 

Lee (1966), Todaro (1978), dan Titus (1991) berpendapat bahwa 

motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut 

berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Todaro 

menyebut motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang 

rasioal. Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan, yaitu 

memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh pendapatan yang lebih 

tinggi daripada yang diperoleh di pedesaan. Maka dari itu, mobilitas desa-

kota sekaligus mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kedua 

daerah tersebut. Oleh karena itu, arah pergerakan penduduk juga 

cenderung ke kota yang memiliki kekuatan-kekuatan yang besar sehingga 

diharapkan dapat memenuhi pamrih-pamrih ekonomi mereka. Meskipun 

demikian, seperti yang telah dikemukakan, arah pergerakan penduduk 

juga ditentukan oleh beberapa faktor lain, seperti faktor jarak, biaya, dan 

informasi yang diperoleh. Faktor jarak dan biaya barangkali dapat dilihat 

sebagai satu kesatuan karena dengan kemajuan di bidang transportasi 

maka jarak sudah merupakan fungsi uang atau biaya. Bagaimanapun 

juga jarak tetap merupakan faktor penting dalam penentuan arah, 

setidaknya dalam penentuan bentuk mobilitas penduduk. Kota atau 

daerah tujuan yang berjarak jauh dengan desa asal cenderung 

menghasilkan mobilitas permanen, sedangkan yang berjarak sedang 

menghasilkan mobilitas nginap/ mondok, dan yang berjarak dekat, cukup 

dilakukan secara ulang-alik (commuting). Sudah tentu faktor jarak tidak 



berdiri sendiri karena juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi migran 

potensial di desa dan informasi tentang daerah tujuan yang sering datang 

dari migran yang sudah lama menetap di kota. 

 

R. Teori Migrasi 

E.G Ravenstein (1885) yang juga didukung oleh Stephen Bourne berdasar 

pada perilaku orang bermigrasi besar-besaran di daerah pedesaan ke daerah 

perkotaan selama revolusi industri di Inggris (Yeremias, 1994) mengemukakan 

hukum-hukum tentang migrasi (The Law of Migration) (Rudiono, 2008). Pada 

perkembangannya hukum tersebut ini dikritik oleh N.A Humprey yang 

menyatakan bahwa migrasi tidak memiliki hukum sama sekali. Hukum migrasi 

yang dikemukakan Ravenstein yakni, (a) migrasi dan jarak; banyak migran yang 

menempuh jarak dekat, migran yang menempuh jarak jauh ialah menuju pusat 

pusat perdagangan dan industri yang penting, (b) migrasi bertahap; adanya 

migrasi terarah, adanya nigrasi dari desa – kota kecil – kota besar, (c) arus dan 

arus balik; setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantiannya, 

(d) terdapat perbedaan-perbedaan antara desa dan kota mengenai 

kecenderungan migrasi (desa memiliki kecenderungan untuk migrasi lebih besar 

dari pada kota), (e) kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah 

yang dekat, (f) teknologi dan migrasi; dengan makin pesatnya teknologi makin 

besar pula arus migrasi yang terjadi, (g) motif ekonomi merupakan dorongan 

utama. 

Sedangkan menurut Everett S. Lee (R. Munir, 2000) ada empat faktor yang 

menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: 

a. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal 

b. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan 



c. Rintangan-rintangan antara (jarak) 

d. Faktor-faktor pribadi 

Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal misalnya, tanah yang subur, 

kekerabatan yang tinggi, adanya variasi pekerjaan non-tani, dan tersedianya 

fasilitas sosial yang lengkap akan menarik individu utnuk menetap di daerah asal. 

Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan mendorong individu untuk 

meninggalkan daerah asalnya. Fakator-faktor yang terdapat di daerah tujuan 

seperti tersedianya variasi lapangan pekerjaan, fasilitas sosial lengkap, harapan 

mendapat upah tinggi akan menjadi penarik individu dari luar daerah, dan 

kemacetan, kriminalitas tinggi, bencana alam bisa menjadi faktor pendorong dari 

daerah tujuan. Rintangan-rintangan antara adalah mengenai jarak, dimana 

memperhitungkan, biaya perjalanan, sulit atau tidaknya medan untuk ditempuh, 

dan lama waktu perjalanan yang ditempuh. Walaupun rintangan antara (jarak) ini 

selalu ada, tidak selalu menjadi faktor penghalang. Rintangan-rintangan tersebut 

mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Faktor 

dalam pribadi inilah yang mempunyai peranan terbesar karena faktor-faktor nyata 

yang terdapat di tempat asal atau tempat tujuan belum merupakan faktor utama, 

karena pada akhirnya kembali pada respon seseorang tentang faktor tersebut, 

kepekaan pribadi dan kecerdasannnya. 

Menurut Lee, di setiap daerah banyak terdapat faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk menetap atau menarik orang untuk pindah ke daerah tersebut, 

serta ada pula faktor lain yang yang memaksa mereka meninggalkan daerah itu. 

Seseorang akan tetap tinggal di daerah asal, melakukan ulang alik atau 

bermigrasi ditentukan oleh bertemu atau tidaknya antara kebutuhan individu dan 

kondisi suatu daerah (Ida Bagoes Mantra, 1985). Faktor tersebut terlihat dalam 

gambar sebagai gambar (+) adalah faktor yang menghambat orang untuk 



migrasi di daerah asal dan sebagai faktor yang mendorong orang untuk migrasi 

ke darah tujuan, dan (-) adalah faktor yang mendorong untuk pindah dari daerah 

asal dan sebagai faktor yang mengurangi minat orang untuk pindah di daerah 

tujuan, sedangkan tanda (0) artinya adalah faktor yang pada dasarnya tidak 

member pengaruh apapun pada penduduk alias netral (Rudiono, 2008). Faktor-

faktor di tempat asal migran misalnya, dapat berbentuk faktor yang mendorong 

untuk keluar atau menahan untuk menetap dan tidak pindah. Begitu pula 

dengan daerah tujuan migran, faktor tersebut dapat berbentuk penarik sehingga 

orang mau datang ke sana atau menolak yang menyebabkan orang tidak 

tertarik untuk datang. Lahan yang tidak subur, penghasilan yang rendah di 

daerah asal merupakan pendorong untuk pindah. Namun adanya rasa 

kekeluargaan yang erat lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang 

menahan seseorang agar tidak pindah. Upah yang tinggi, kesempatan kerja 

yang menarik di daerah tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang 

ke sana. Sedangkan ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan 

lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk 

pindah ke tempat tujuan.  

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat ditarik beberapa faktor pokok penyebab 

terjadinya migrasi adalah: (a) proses kemiskinan di daerah asal, (b) lapangan 

kerja yang hampir tidak ada, (c) pendapatan yang rendah, (d) keamanan, (e) 

adat istiadat yang ketat, (f) melanjutkan pendidikan. Dari pernyataan di atas tiga 

hal pertama adalah hal mendasar dalam membuat keputusan untuk berimigrasi. 

Desa yang perekonomiannya masih subsisten hasilnya sangat dipengaruhi 

jumlah tenaga kerja, iklim, luas tanah, sehingga hasilnya pun sangat terbatas 

dan mengakibatkan pendapatan rendah. Di samping itu mobilitas seorang dari 

desa ke kota juga ditentukan oleh faktor jarak, biaya dan informasi antar tempat 

asal dengan kota daerah tujuan berjarak jauh juga mendorong seseorang akan 



melakukan mobilitas permanen (migrasi), bila berjarak sedang akan 

menghasilkan mobilitas menginap/mondok, bila berjarak dekat cukup dilakukan 

secara ulang alik/commuting (Ida Bagoes Mantra, 1985). 

Menurut model pembangunan yang diajukan W. Arthur Lewis (Todaro, 

1998) yang kemudian diubah, diformalkan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh 

John Fei dan Gustav Ranis, dikenal dengan Model dua sektor Lewis (Lewis Two 

Sector Model). Model ini menjelaskan bahwa perekonomian di Negara 

berkembang terdiri dari dua sektor yakni sektor tradisional, yakni sektor 

pedesaan subsisten yang surplus penduduk ditandai dengan produktivitas 

marginal tenaga kerja sama dengan nol, dan sektor industri perkotaan modern 

yang tingkat produktivitasnya tinggi menjadi tempat penampungan tenaga kerja 

dari sector subsisten. Lewis berasumsi bahwa tingkat upah di daerah perkotaan 

minimal harus 30% lebih tinggi dibanding upah di daerah pedesaan. Ini akan 

memaksa para pekerja berpindah dari desa asal menuju ke kota tujuan. 

Sedangkan perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan pengerjaan di 

perkotaan menyebabkan pertumbuhan output di sektor modern (Todaro, 1998). 

Namun kemudian selama dekade 1960an dan 1970an yaitu saat negaranegara 

berkembang berada pada puncak arus migrasi penduduk desa ke kota secara 

besar-besaran, yang terjadi adalah jangankan memicu industrialisasi di 

perkotaan, migrasi desa-kota tersebut malahan memunculkan banyak kesulitan. 

Salah satunya yaitu pengangguran. Dengan kata lain data-data empiris telah 

menggoyahkan keabsahan teori perpindahan tenaga kerja yang dirumuskan 

Lewis dalam model pembangunan dua sektornya. Masalah tersebut kemudian 

dipecahkan oleh Michael P. Todaro (1998) dalam teorinya yakni Model Teori 

Migrasi Todaro. Model ini memiliki asumsi bahwa migrasi penduduk pada 

dasarnya akibat dari adanya fenomena ekonomi. Keputusan yang dibuat untuk 

melakukan migrasi adalah rasional, jadi walaupun sudah diketahui bahwa di 



kota angka penganggurannya tinggi namun berdasarkan pada alasan yang kuat 

para tenaga kerja di pedesaan tetap melakkan mobilitas ke kota. Model Todaro 

ini pun dilandasi pemikiran bahwa adanya arus migrasi merupakan akibat dari 

adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar daerah. Yang dimaksud 

pendapatan di sini bukanlah pendapatan aktualnya melainkan pendapatan yang 

diharapkan (expected income). Oleh karena itu para migran selalu melakukan 

suatu perbandingan antara pasar kerja di masing-masing daerah, untuk 

menemukan mana yang sekiranya akan memberi kentungan maksimum. Besar 

kecil keuntungan salah satunya diukur dengan membandingkan selisih antara 

penghasilan dan biaya migrasi yang dilakukan. Biasanya mereka akan 

memutuskan untuk bermigrasi jika penghasilan bersih di kota tujuan lebih besar 

daripada penghasilan bersih yang selama ini didapat di tempat asal. Jika 

ternyata yang terjadi adalah tingkat pendapatan aktual kota tujuan sama dengan 

tingkat pendapatan aktual di kota asal maka hal ini akan menghentikan arus 

migrasi. Kelemahan dari model ini adalah asumsi yang tidak realistis karena 

masih disamaratakannya tingkat pendidikan, selera, tingkat penalaran, dan 

ketrampilan dari seluruh tenaga kerja yang ada. Namun logika yang ada dalam 

model ini sudah mampu menjelaskan mengapa tenaga kerja dari pedesaan 

yang berpendidikan tinggi akan lebih terdorong untuk melakukan migasi (karena 

mereka tahu bahwa dengan bekerja di perkotaan akan didapat peluang untuk 

mendapat pekerjaan yang lebih beragam dan upah yang lebih besar dibanding 

di desa). 

Dengan demikian bisa disimpulkan bersama di sini bahwa dalam 

pemikirannya Todaro memiliki empat dasar yaitu: 

a. Migrasi merupakan akibat dari pertimbangan ekonomi yang rasional dan 

langsung berhubungan dengan keutungan, manfaaat dan biaya-biaya relative 

dilakukanya migrasi. 



b. Keputusan melakukan migrasi tergantung pada selisih tingkat pendapatan 

yang diharapkan di kota tujuan dan tingkat pendapatan aktual di daerah asal. 

Besar kecil selisih pendapatan ditentukan oleh dua variabel utama yakni 

selisih besaran upah aktual dan besar kecilnya kemungkinan mendapatkan 

pekerjaan yang pendapatannya sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Kemungkinan mendapat pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat 

pengangguran di daerah tujuan yakni kota-kota besar. 

d. Migrasi bisa terus berlanjut walaupun tingkat pengangguran di kota tujuan 

tinggi (asal masih di bawah selisih pendapatan tersebut). Kenyataan ini 

memiliki landasan rasional yakni para migran melakukan migrasi untuk 

mendapat upah yang lebih tinggi dan nyata dibanding daerah asal. Makin 

banyaknya migrasi, pengangguran di kota-kota besar akan semakin 

membengkak dan kesenjangan pendapatan akan makin parah. 

 

S. Pola Migrasi Desa-Kota 

Di negara-negara maju pola migrasinya sangatlah kompleks. Pola migrasi 

yang ada menunjukkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan 

menunjukkan saling ketergantungan antar wilayah di dalamnya, serta 

merefleksikan keseimbangan aliran sumber daya manusia dari suatu wilayah ke 

wilayah lainnya. Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, pola 

migrasi menunjukkan suatu polarisasi, yaitu pemusatan arus migrasi ke 

wilayahwilayah tertentu saja, khususnya di kota-kota besar. Titus Milan J. (1991, 

dalam Didit 2004) memiliki pendapat yang sama yaitu pola migrasi desa-kota di 

Negara berkembang menunjukkan adanya konsentrasi pendatang yang tinggi di 

kota-kota besar yang cenderung mempunyai sektor modern yang besar dinamis. 



Sedangkan kota-kota kecil yang kurang dinamis seringkali menunjukkan tingkat 

migasi netto (selisih migrasi keluar dan masuk) yang rendah. 

Titus Milan J. (1991, dalam Didit 2004) memberi kesimpulan bahwa migrasi 

desa-kota tidak hanya disebabkan oleh faktor dorongan di desa, tetapi juga oleh 

faktor daya tarik di kota. Berkenaan dengan hal tersebut, mobilitas tenaga kerja 

tidak selalu berpola pada pergerakan tenaga kerja dari daerah kecil 

(kecamatan/kabupaten) ke daerah besar (kota propinsi/ibukota). Pola daerah 

tujuan tenaga kerja tersebut mempunyai empat kategori, yaitu: urban town, 

small city, medium-sized city, dan big city. Ida Bagoes Mantra (1985) 

mengemukakan pendapat Norris bahwa kotakota kecil atau sedang merupakan 

rintangan (kesempatan) antara yang terletak antara desa dan kota besar tempat 

tujuan migran. 

 

T. Migrasi dan Pembangunan 

  Beberapa tahun yang lalu ,migrasi dari desa dan kota di pandang sebagai 

hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi.migrasi juga 

sering dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidak 

seimbangan struktural  antara desa-kota dengan dua cara. 

1.  Dari sisi penawaran,migrasi internal yang tidak propesional akan menaikan 

tingkat pertumbuhan pencari kerja di perkotaan sehubungan dengan adanya 

pertumbuhan penduduk perkotaan,karena proporsi dari penduduk proporsi 

dari penduduk usia muda yang cukup baik mendominisi  arus migrasi ini. 

2.  Dari sisi permintaan,penciptaan lapangan kerja di pedesaan karena sector 

industry cenderung membutukan sumberdaya  komplemeter 

(misalnya,modal dan mesin). 



Berikut ini adalah Proses Migrasi Dan Karakteristik Para Migran serta Teori 

Lewis dan Kritik Terhadapnya Teori Migrasi Todaro. 

a. Proses Migrasi Dan Karakteristik Para Migran 

 Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah  tertentu 

kedaerah lainya .migrasi ini dipengaruhi oleh banyak factor dan konfleks,oleh 

karena migrasi merupakan suatu proses memilih (selective proses) yang 

mempengaruhi individu-individu dengan kareteristik-kareteristik  ekonomi,social 

,pendidikan dan demoghrafis tertentu,maka pengaruh-pengaruh ekonomis 

tersebut  dan non ekonomis  tersebut dapat berbeda-beda tidak hanya antar 

negara dan wilayah namun juga di dalam daerah geografis dan penduduk 

tertentu. 

 Karesteristik para migran dapat di bedakan kedalam tiga 

kelompok,yaitu: 

1. Kareteristik demografis 

2. Kareteristik pendidikan  

3. Kareteristik ekonomi 

b. Teori Lewis dan Kritik Terhadapnya 

 Dalam teori Lewis ini,perekonomian dibagi menjadi dua sektor 

yaitu,(1)sector tradisional (pertanian yang subsisten )yang di tandai oleh 

produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol dan (2)sector 

modern (industry perkotaan) di mana tenaga kerja dari subsisten berpindah 

secara perlahan.titik perhatian yang utama model ini adalah proses perpindahan 

tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat tenaga kerja ( employmet) di sector 

modern.adanya perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja 

di perkotaan memicu terjadinya pertumbuhan output di sektor modern. Laju 

pergerakan kedua hal tersebut ( perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan 

kesempatan kerja tergantung pada tingakat akumulasi modal di sector modern. 



 Kelemahan dari model ini : 

1. Model ini secara implisit menganggap bahwa tingkat perpindahan tenaga 

kerja dan tingkat penciptaan kesempatan kerja di sektor modern adalah 

proporsional dengan tingkat akumulasi modal di sector modern. 

2. Asumsi dari model ini yang berbeda dengan realita di dunia nyata adalah 

asumsi bahwa “surplus” tenaga kerja terjadi di daerah pedesaan sedangkan 

di daerah perkotaan ada banyak kesempatan kerja. 

3.  Asumsi dari model Luwis yang tidak realitis adalah adanya anggapan bahwa 

upah riil di daerah perkotaan akan selalu tetap sampai pada satu titik dimana 

penawaran penawaran dari surplus tenaga kerja dari pedesaan habis. 

c. Teori Migrasi Todaro 

Model Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena adanya 

perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang di harapkan dan terjadi di 

pedesaan dan perkotaan. Asumsi dasar yang di gunakan adalah bahwa para 

migrant memperhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka 

dan memilih salah satu yang dapat memaksimumkan manfaat yang mereka 

harapkan dari bermigrasi tersebut.pada hakekatnya, teori ini memandang bahwa 

angkatan kerja, baik untuk aktual maupun pontesial sering kali membandingkan 

pendapatan yang mereka “harapkan” di perkotaan suatu waktu dengan 

memperhitungkan pendapatan rata-rata yang mereka terima di pedesaan. 

Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa model migrasi dari Todaro ini 

mempuyai empat kareteristik utama,yaitu: 

1.  Migrasi sering kali lebih di dorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi 

yang rasional 



2.  Keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan upah riil yang 

di harapkan “dari pada”yang terjadi” antara desa dan kota dimana 

perbedaan yang di harapkan itu di tentukan oleh interaksi antara dua 

variable,yaitu: 

a. Perbedaan upah antara tingkat kota dan desa yang terjadi 

b. Kemungkinan untuk memperoleh perkerjaan di kota. 

3.  Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan 

terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. 

4. Tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di 

perkotaan sangat mungkin terjadi. 

 

 

 

U. Pengaguran dan Pembangunan 

1. Macam-macam pengaguran menurut klasifikasi Edwards: 

a. Pengaguran terbuka (mereka yang tidak mau berkerja karena mengharapkan 

perkerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa     

(mereka yang ingin bekeja namun tidak ada perkerjaan). 

b. Setengah mengaggur yaitu, mereka yang berkerja lama ( hari, minggu, 

musiman ) kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan. 

c. Tampak berkerja namun tidak berkerja  secara penuh yaitu, mereka yang 

tidak di golongkan sebagai pengagguran terbuka dan setengah mengaggur. 

d. Tenaga kerja yang lemah yaitu, mereka yang mungkin berkerja full time, 

namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan. 



e. Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu,mereka yang mampu untuk berkerja 

secara produktif, namun karena sumberdaya komplementernya kurang 

memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan  baik. 

2.  Hubungan antara Pengagguran,Kemiskinan,dan Distribusi Pendapatan 

 Ada hubungan erat antara tingginya tingkat pengagguran,luasnya 

kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.Bagi sebagian besar 

mereka, yang tidak mempunyai perkerjaan tetap atau hanya berkerja paruh 

waktu (part-time) selalu berada di antara kelompok masyarakat yang 

miski.mereka yang hanya berkeja dengan bayaran tetap di sector pemerintah 

dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah 

keatas. Namun demikian,sangat keliru jika kita beranggapan bahwa setiap orang 

yang tidak mempunyai perkerjaan adalah orang miskin, sedangkan yang berkerja 

yang secara penuh adalah orang kaya. 

 Salah satu mekanisme pokok dalam mengurangi kemiskinan dan 

kepincangan distribusi pendapatan di NSB adalah dengan memberikan upah 

yang memadai dan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi bagi 

masyarakat miskin, oleh karena itu peningkatan kesempatan kerja merupakan 

unsur yang paling ensesial dalam setiap strategi pembangunan yang menitik 

beratkan kepada penghapusan kemiskinan. 

3. Hubungan antara Pengagguran dan Pertumbuhan Ekonomi 

 Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan pengagguran memiliki hubungan 

yang sangat erat. pertumbuhan ekonomi yang tinggi  akan menciptakan sebuah 

sesama pengagguran  angka pengagguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di 

harapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga di butuhakan banyak 

tenaga kerja untuk mengajar kapasitas yang meningkat itu. Studi yang dilakukan 

oleh ekonom Arthur Okun (Okun’s law )mengindikasikan adanya hubungan 

negatif antara  pertumbuhan ekonomi dengan pengagguran, semakin tinggi 



tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengagguranya,dan 

sebaliknya.  

 

4. Migrasi Penduduk dan Kebijakan Ekonomi Makro  

 pola kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi persebaran dan migrasi 

penduduk di Indonesia: 

  Stategi makro ekonomi makro yang dijalankan antara tahun 1967 sampai 

1980 cenderung bersifat Jawa-Sentris,dimana pada masa itu,kombinasi 

antara kebijakan subtitusi impor dan investasi asing sektor manufaktur di 

Indonesia telah memicu terjadi polarisasi ekonomi yang terpusat di beberapa 

kota sentral di pulau Jawa.  

  Sementara itu, program transmigrasi yang secara besar-besaran diterapkan 

pemerintah orde baru selama dekade 1980-an juga telah mempengaruhi pola 

distribusi penduduk, terutama proses urbanisasi di pulau jawa pada masa 

tersebut. 

  Pada dekade 1980-an pemerintah memiliki minat cukup besar untuk 

mengembangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI ). 

5. Migrasi Penduduk dan Fenomena Urban Bias 

 Satu faktor lain yang mendorong adanya migrasi penduduk dari desa ke kota 

adalah adanya nkebijakan yang cenderung keperkotaan. Todaro juga menuding 

bahwa kegiatan industrilisasi di NSB terlalu urban bias,akibatnya sector 

tradisional di pedesaan tidak di anggap secara baik .wajar jika kesenjangan 

ekonomi di desa dan di kota semakin lama semakin melebar. 

Dimasa lalu dan dewasa ini, isu kelahiran (fertilitas )dan kematian (mortalitas) 

masih mendominasi kebijakan kependudukan di indosia,di masa mendatang 

ketika tingkat kelahiran dan kematian sudah terjadi rendah, ukuran keluarga 



menjadi kecil,dan sebaliknya kesejateraan keluarga dan masyarakat meningkat , 

maka keinginan untuk melakukan migrasi bagi sebagian besar penduduk akan 

semakin meningkat dan terutama yang menuju daerah perkotaan. 

 

V. Perkembangan Pemikiran Migrasi Penduduk 

Teori LFR (Lewis – Fei – Rannis) menyatakan bahwa perpindahan penduduk 

pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan antara sektor kota yang modern 

dan sektor desa yang tradisional. 

Demikian pula yang dikemukakan oleh Todaro (1970), dimana seseorang 

akan pindah dari desa ke kota karena mengharapkan pendapatan yang lebih 

tinggi. 

Dalam kaitannya dengan faktor – faktor yang mempengaruhi migrasi ini, 

Bogue (1959) mengidentifikasikan variabel – variabel tersebut atas 3 (tiga) 

kelompok utama: 

1. Yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang mengakibatkan adanya migrasi, 

seperti adanya investasi modal, perubahan teknologi, dll. 

2. Migrasi akan menstimulasi keadaan, seperti adanya peningkatan perkawinan, 

penawaran tenaga kerja, bencana alam, dll. 

3. Adanya faktor – faktor lain, seperti biaya pindah, hubungan dengan teman dan 

informasi yang semakin berkurang mengenai daerah asal. 

Lee (1966) dalam teori migrasinya mengemukakan bahwa yang mendorong 

orang untuk pindah bukan harga ditentukan oleh faktor – faktor nyata yang 

terdapat di daerah asal dan tujuan saja, tetapi terutama ditentukan oleh persepsi 

orang terhadap faktor – faktor tersebut. Disimpulkan bahwa ada empat (4) faktor 

yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk pindah, yaitu: 

1. Faktor yang terdapat didaerah asal 



2. Faktor yang terdapat didaerah tujuan 

3. Faktor penghalang antara 

4. Faktor pribadi dari individu itu sendiri. 

Pada tahun 1970 Maboqunye yang mencoba mengkonsepsikan masalah – 

masalah dalam migrasi pedesaan keperkosaan sependapat dengan Lee. 

Menurutnya, migrasi pedesaan – perkosaan tidak hanya berkaitan dengan 

lingkungan daya tarik daerah tujuan dan daya dorong daerah asal (push and full 

faktors) saja tetapi lebih dari itu hubungan yang dibentuk lebih bersifat kompleks 

Hugo (1977) mengemukakan bahwa perpindahan penduduk, baik yang 

bersifat permanen maupun tidak permanen merupakan suatu respon terhadap 

tekanan dari lingkungan, baik dalam bentuk ekonomi, sosial maupun demografi. 

Berdasarkan beberapa studi di atas dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perpindahan penduduk, meskipun demikian alasan ekonomi 

merupakan alasan yang paling banyak diungkapkan. Oleh karena itu tidak 

mengherankan apabila faktor-faktor ekonomi merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi perpindahan penduduk. 

Suharso (1978) memperkuat pendapat adanya kaitan antara migrasi dengan 

aspek ekonomi. Dikatakannya bahwa sebagian besar migrasi yang 

meninggalkan desa tidak memiliki tanah dan pekerjaan tetap, karena itu 

tujuannya kekota adalah untuk mendapatlkan pekerjaan.  

Jarak menurut pengikut kaum klasik bertindak sebagai faktor penghalang 

antara, dimana semakin jauh jarak akan menyebabkan semakin sedikit volume 

arus migrasi (Ravenstein, 1885 dan Lee, 1966) 

Dengan demikian, berdasarkan pandangan kaum klasik migrasi merupakan 

jawaban terhadap perbedaan tingkat upah antar daerah, sedangkan menurut 

pandangan Keynes, migrasi terjadi karena adanya lowongan kesempatan kerja. 



Da Vanzo (1976) menyimpulkan bahwa manfaat dari seseorang migran untuk 

memutuskan pindah dapat dilihat dari kenaikan upah nyata dan keuntungan 

moneter lainnya yang diterima di tempat tujuan seperti kesejahteraan, iklim dan 

keamanan, sedangkan kerugian yang diderita dengan adanya migrasi adalah 

biaya transportasi informasi yang berkurang serta aspek-aspek psikologis dan 

penghasilan yang hilang selama mencari kerja di tempat tujuan. 

Todaro menyimpulkan bahwa terdapat empat (4) karakteristik dalam migrasi 

desa – kota : 

a. Migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi 

yang rasional yang mencakup biaya dan keuntungan baik dari segi financial 

maupun psikologis. 

b. Keputusan untuk melakukan migrasi tergantung kepada perbedaan tingkat 

upah nyata antara pedesaan dan perkotaan. 

c. Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik 

dengan tingkat pengangguran di perkotaan. 

d. Tingginya tingkat penganggguran di perkotaan merupakan suatu fenomena 

yang tidak bisa dihindari, terutama pada Negara-negara yang memiliki 

kelebihan tenaga kerja. 

Menurut Zelinsky (1971), Findley (1977), Lewis (1982), Goldscheider (1987) 

dan Saefulloh (1994), bahwa mobilitas penduduk memegang peranan penting 

didalam perubahan sosial dengan cara membawa masyarakat dari kehidupan 

tradisional ke cara hidup modern yang dibawanya dari dunia luar. 

Migrasi antar profinsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat 

pengangguran, tingkat upah, jarak, proporsi daerah perkotaan dan lain-lain. 

Yunus (1985) dalam studinya mengenai perpindahan penduduk dan 

pembangunan daerah juga mengemukakan bahwa jarak, peranan sektor industri 



dan urbani8sasi merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi 

perpindahan penduduk antar profinsi di Indonesia.  

 

W. Konsep Mobilitas dan Migrasi Penduduk 

Dalam beberapa studi, pengertian mengenai mobilitas penduduk dan 

migrasi sering disama artikan, padahal jika dilihat dari segi terminologinya saja 

sudah berbeda. Kalau mobilitas berarti bergerak, sedangkan migrasi artinya 

pindah tempat tinggal. 

Menurut Mantra dan Sunarto (1988) perbedaan antara kedua konsep 

tersebut diatasz terletak pada ada atau tidaknya “NIATAN” untuk bertempat 

tinggal menetap di daerah tujuan. Dalam prakteknya , niatan itu sering berubah-

ubah karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan daerah tujuan dan faktor-faktor 

lain yang muncul di kemudian hari di daerah asal setelah bermigrasi ke tempat 

tujuan yang baru. 

Terdapat dua (2) kategori mobilitas, yaitu mobilitas permanen dan non 

permanen. Jika seorang migrasi bertujuan untuk pindah tempat tinggalsecara 

tetap, maka migran tersebut dikategorikan sebagai migrasi permanen, sebaliknya 

bila tidak mempunyai tujuan pindah tempat tinggal dinamakan migrasi non 

permanen. 

Di Indonesia konsep migrasi masih menggunakan konsep Internal Migration 

sebagaimana yang disarankan oleh PBB (1971) dan ini telah tercermin pada 

beberapa persaingan yang digunakan dalam sensus penduduk tahun 1971, 1980 

dan 1990 yang kemudian disempurnakan pada sensus penduduk tahun 2000. 

Penduduk migrasi didefinisikan sebagai : 

a. Mereka yang pada saat pencacahan tempat tinggaknya berbeda dengan 

tempat lahir, yang disebut sebagai migrasi semasa hidup (life time migration) 



b. Mereka yang tempat tinggal terdahulu berbeda dengan tempat tinggal lima 

tahun yang lalu, yang disebut sebagai migrasi risen (recent migration) 

Lewis (1959) hasil studinya tentang mekanisme mobilitas tenaga kerja dari 

sektor pedesdaan yang subsistem ke sektor perkotaan yangmempunyai tingkat 

upah yang lebih tinggi.  

Dia mengganggap bahwa daerah pedesaan yang surplus tenaga kerja akan 

berpindah ke daerah pusat industri/perdagangan yang membutuhkan tenaga 

kerja. 

Salah satu studi mengenai migrasi di Indonesia menunjukkan bahwa setelah 

bermigrasi, terjadi pergeseran jenis pekerjaan yang semula terkonsentrasi pada 

sektor pertanian menjadi terpencar ke banyak sektor lain. Kondisi ini tercipta 

sebagai akibat dari ekspedisi ekonomi di sektor industri dan jasa-jasa yang 

umumnya terpusat di daerah perkotaan. 

Dengan demikian, faktor ekonomi umumnya dianggap sebagai alasan paling 

utama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak positif keuntungan 

ekonomi jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Selama bertahun-tahun 

persentase migrasi adalah orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki tanah, 

kurang terampil dan peluang kerjanya sebagian besar tidak ada. Akan tetapi 

belakangan ini dengan munculnya sektor industri modern yang stabil di sebagian 

besar kota 

 

 

 

 

X. Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial Budaya 

Mobilitas penduduk merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, yaitu : 

1. Melalui usaha manusia / penduduk mencari sesuatu yang baru dikenal 



( innovasive migration) 

2. Melalui usaha mempertahankan yang dimiliki (conservasive migration)   

Target dari usaha tersebut adalah mendapatkan pekerjaan didaerah tujuan 

akan memperoleh akses untuk menikmati tujuan atau memperoleh akses untuk 

menikmati hidup yang lebih baik. 

Memang diakui bahwa mobilitas penduduk itu sendiri dapat mendatangkan 

perubahan sosial baik didaerah asal maupun daerah tujuan. 

Sementara itu Lipshitz (1993) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

kemungkinan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari migrasi 

penduduk baik dari daerah padat penduduknya ke daerah yang masih jarang 

penduduknya atau sebaliknya. 

Di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa para migran yang 

datang ke profinsi lain atau daerah perkotaan, kurang memiliki rasa hormat 

terhadap budaya lokal. Kemudian kurang toleransi dan tenggang rasa serta 

kurang berusaha hidup rukun dengan penduduk lokal. 

Menurut Saefulloh (1995), para migran juga mengalami perubahan cara/pola 

hidup migran yang tinggal di kota banyak melakukan pembaharuan setelah 

kembali ke daerahnya. 

Perubahan sosial budaya dapat juga terwujud dalam berbagai bentuk 

inovasi dan orientasi nilai-nilai globalisasi. Mobilitas penduduk juga dapat 

membawa implikasi sosial budaya yang spesifik apabila terjadi pertemuan antar 

migran dengan karakteristik demografis yang sama. 

Di beberapa daerah asal muncul gejala positif seperti pengiriman remittan 

yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhasn keluarga, tetapi 

ada juga bersifat negatife seperti perceraian, ketidakstabilan, perkawinan dan 

lain sebagainya. 



Dampak lain yang cukup mencolok di daerah perkotaan atau tujuan migran 

adalah munculnya kelompok-kelompok yang berasal dari daerah yang sama, 

mereka secara berkelompok berkomunikasi dalam bahasa yang sama, memiliki 

kelompok solidaritas yang tinggi dan saling tolong menolong. 

 

Y. Kerangka Pikir 

Perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh faktor fisik suatu perkotaan, 

seperti perkembangan permukiman, kelengkapan sarana dan prasarana 

pekotaan sehingga dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan 

merupakan ruang terbuka.  

Terjadinya urbanisasi penduduk pada suatu wilayah karena adanya daya 

tarik (Pull Factor) dan daya dorong (Push Faktor) seperti faktor ekonomi, 

Lapangan kerja yang hampir tidak ada, Pendapatan yang rendah, dan  

melanjutkan pendidikan.  seperti terlihat pada kerangka pikir penelitian berikut ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditetapkan Di Kota Kabupaten Bulukumba. Penetapan 

lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan Terjadinya pertumbuhan yang 

cukup pesat di Kota Kabupaten Bulukumba.. 

Untuk lebih jelasnya mengenai batas administrasi Kabupaten Bulukumba, 

sebagaimana pada Gambar 7.  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 7 : Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba 

Luas wilayah di Kota Kabupaten Bulukumba 14,4 Km², dengan batasan 

wilayah administrasi sebagai berikut :  



 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rilau Ale 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Loe 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gantarang 

Untuk lebih jelasnya mengenai batas administrasi di Kota Kabupaten 

Bulukumba, sebagaimana pada Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Peta Administrasi di Kota Kabupaten Bulukumba 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian 

dimulai dari melakukan usaha penelitian, kegiatan survey lapangan, pembuatan 

proposal, kegiatan penelitian, pengumpulan data penelitian, sampai dengan 

perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian yang 

membutuhkan waktu kurang lebih 1  bulan persiapan, 2  bulan persiapan 



pengumpulan data dan pembuatan hasil penelitian dan 3 bulan proses kegiatan 

penyelesaian studi. Jumlah waktu yang digunakan selama 6 bulan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pembangian Kusioner 

terhadap responden di lapangan meliputi :  

1). Data Faktor dorong 

1. Lapangan kerja 

2. Kemiskinan/Pendapatan Penduduk  

3. Keamanan 

4. Melanjutkan pendidikan 

2). Data Faktor Penarik 

5. Ekonomi 

6. Sarana 

7. Sosial 

8. Transportasi 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh pada instansi terkait dengan 

salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna 

mengetahui data kuantitatif. Jenis data yang dimaksud meliputi :  

 Data kondisi wilayah studi yang mencakup kondisi permukiman di Kota 

Kabupaten Bulukumba, Data Sarana, Data Prasarana dan transportasi. 

 Data kependudukan dengan spesifikasi data berupa jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

dan Jumlah Penduduk Menurut Agama. 



 

2. Sumber Data 

a. Pembagian Kusioner 

Metode ini merupakan survey langsung ke daerah studi dengan 

mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk Kusioner yang berkaitan 

dengan obyek yang akan diteliti. 

b. Pendataan Instansional/lembaga yang terkait 

Teknik pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data 

kuantitatif dan kualitatif objek penelitian. Pengumpulan data berupa data 

dalam bentuk data statistik maupun data dalam bentuk peta. Data 

tersebut dikumpulkan dari berbagai dinas yang terkait seperti halnya 

Bappeda, Biro Pusat Statistik, dan Kantor Kecamatan. 

c. Kepustakaan (library research) adalah cara pengumpulan data dan 

informasi melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan dilakukan. 

 

 

 

C. Metode Analisis 

Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam menganalisis masalah 

yakni : 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu digunakan analisis 

deskriptif mencakup analisis data yang berkaitan untuk mengetahui kondisi 

perkembangan di Kota Kabupaten Bulukumba dengan berdasar pada RTRW 

Kabupaten Bulukumba. 



b. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu faktor apa yang 

menarik dan mendorong terjadinya urbanisasi di Kota Kabupaten Bulukumba, 

digunakan analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan mendeskripsikan data sampel. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Jumlah populasi masyarakat ditentukan berdasarkan jumlah KK. 

Sedangkan sampel penelitian ditarik berdasarkan jumlah populasi yang tersedia. 

Berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap efisiensi waktu, biaya serta 

kesulitan penelitian maka sampel yang ditarik yaitu berdasarkan rumus Taro 

Yamane (Yamane dalam Alma, 2007) sebagai berikut :  

� =
�

��� + �
 

n  = jumlah sampel 

N  = jumlah populasi 

d2 = presisi (batas kesalahan penelitian) yang diharapkan 

 Presisi yang diharapkan dalam penelitian adalah 10 %, dengan 

demikian, maka : 

N = 9.613 

d2= 0.12 

n =          9.613 
       9.613 x 0.12 + 1 
 
n = 9.613 

 97.13 
 

n = 98.9 



n = 99 

  Jumlah sampel yang akan ditarik adalah 99 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

probability sampling.  

 
E. Defenisi Operasional 

1. Wilayah sekitar adalah Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang dan 

Kecamatan Rilau Ale. 

2. Pola permukiman adalah bentuk umum sebuah permukiman penduduk dan 

terlihat mengikuti pola tertentu yaitu dengan melihat atau dibentuk dari 

jaringan jalan dan guna lahan.  

3. Faktor penarik adalah segala sesuatu yang terdapat di Kota Kabupaten 

Bulukumba yang menjadi faktor penarik penduduk untuk tinggal di wilayah 

tersebut. Dipengaruhi dengan adanya lapangan pekerjaan, biaya transportasi 

dan kelengkapan sarana dan prasarana.  

4. Faktor pendorong adalah segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat 

tetap tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba.  

5. Sarana Pemerintahan menjadi daya tarik karena adanya Sarana 

pemerintahan seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Pariwisata, Kantor 

Bappeda, Kantor Tata Ruang serta Kantor Pemerintahan Lainnya. Sarana 

Pemerintahan menjadi daya dorong karena didaerah asal hanya terdapat 

sarana pemerintahan berupa kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.   

6. Sarana Perdagangan menjadi daya tarik karena adanya Pasar Sentral 

Kabupaten Bulukumba yang melayani masyarakat dalam lingkup yang lebih 

besar dan menjadi daya dorong karena di daerah asal hanya terdapat pasar 

yang melayani hanya dalam lingkup kecamatan. 



7. Sarana Pendidikan menjadi daya tarik karena adanya perguruan tinggi 

STKIP, ALGAZALI, STIKES dan AKPER di Kota Kabupaten Bulukumba dan 

menjadi daya dorong karena di daerah asal hanya terdapat sekolah TK, SD, 

SLTP dan SLTA. 

8. Sarana Kesehatan menjadi daya tarik karena adanya Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Bulukumba yang dilengkapi oleh  Laboratorium dan dan Dokter 

Ahli di Kota Kabupaten Bulukumba dan menjadi daya dorong karena di 

daerah asal hanya terdapat Puskesmas sehingga jika membutuhkan 

pelayanan yang maksimal dirujuk ke Rumah sakit umum. 

9. Sarana Olah Raga menjadi daya tarik karena adanya sarana olah raga yang 

lebih lengkap sehingga menjadi pusat kegiatan olahraga dan menjadi daya 

dorong karena di daerah asal hanya tersedia sarana olah raga yang kurang 

memadai. 

10. Hubungan Sosial menjadi daya tarik dinilai dari kegiatan yang 

menghubungkan kepentingan antarindividu, individu dengan kelompok atau 

antar kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat 

menciptakan rasa saling pengertian dan kerja sama yang cukup tinggi. 

11. Kekerabatan menjadi daya tarik dinilai dari adanya hubungan kekerabatan, 

informasi terkait kondisi wilayah di Kota Kabupaten Bulukumba dapat 

diketahui sehingga dapat menarik keluarga atau saudara mereka untuk 

bermukim di Kota Bulukumba. 

 

 

 

 

 



 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
3. Kondisi Kota Kabupaten Bulukumba  

Kota Kabupaten Bulukumba senantiasa mengalami perkembangan 

secara horizontal dari waktu ke waktu, sejak tahun 90an termasuk 

perkembangan wilayahnya secara fisik. Dimana berpusat berbagai sarana 

seperti sarana pemerintahan, sarana ekonomi dan sarana kesehatan 

sehingga berpengaruh terhadap perkembangan fisik di daerah- daerah 

sekitarnya seperti Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Rilau Ale dan 

Kecamatan Gantarang yang hanya membutuhkan waktu tempuh 10 -20 

menit ke Kota Kabupaten Bulukumba.  

Kebijakan perluasan wilayah Kota Kabupaten Bulukumba 

membawa implikasi berkembangnya daerah pinggiran menjadi pusat – 

pusat permukiman, jasa, perdagangan dan industry baru. Permukiman 

tumbuh secara pasif di sejumlah wilayah pinggiran akibat berbagai daya 

tarik sarana, pusat-pusat perekonomian dan kemudahan akan 

aksesibilitas.(RTRW Kabupaten Bulukumba). 

Berikut ini adalah gambar kondisi Kota Kabupaten Bulukumba, dimana 

semua sarana berpusat di wilayah ini. Untuk lebih jelasnya sebagaimana 

pada gambar 9.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Kondisi Kota Kabupaten Bulukumba, Dimana semua 

Sarana Berpusat di Kota Kabupaten Bulukumba.   

 
4. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan diharapkan menjadi acuan dalam proses 

pengembangan Kota Kabupaten Bulukumba kedepan, sehingga dapat 

bersinergis dalam wilayah Kota Kabupaten Bulukumba. Penggunaan 

lahan perkotaan sebagai dasar pengembangan fisik bangunan diharapkan 

mampu mengakomodir kegiatan pemanfaatan lahan yang terus 

berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan perkotaan akan 

sarana prasarana. 

Jenis penggunaan lahan di Kota Kabupaten Bulukumba dibagi atas 2 

yaitu urban area dan non urban area yang terdiri atas 

perumahan/pekarangan, fasilitas umum, perkantoran, perdagangan dan 

areal persawahan, transportasi dan penggunaan lainnya dengan luas 

lahan 14,4 Km².  

 
H. Analisis Kondisi Perkembangan Kota Kabupaten Bulukumba 



1. Fisik 

a.  Permukiman  

1). Pola Permukiman  

Pola permukiman di Kota Kabupaten Bulukumba yaitu Pola 

memanjang atau linier, permukiman penduduk di Kota Kabupaten 

Bulukumba dikatakan linier karena rumah-rumah yang dibangun 

penduduk membentuk pola berderet-deret hingga panjang. Pola 

memanjang di Kota Kabupaten Bulukumba umumnya ditemukan pada 

kawasan permukiman yang berada di tepi sungai.  jalan raya, atau garis 

pantai. Pola ini dapat terbentuk karena kondisi lahan di kawasan tersebut 

memang menuntut adanya pola ini. Seperti kita ketahui, sungai, jalan, 

maupun garis pantai memanjang dari satu titik tertentu ke titik lainnya, 

sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut pun membangun 

rumah-rumah mereka dengan menyesuaikan diri pada keadaan tersebut. 

Berikut ini adalah pola permukiman linier yang terjadi di Kota Kabupaten 

Bulukumba : 

 Pola Permukiman Linier di Sepanjang Alur Sungai Bialo  

Pola ini terbentuk karena Sungai Bialo dan Sungai Kampong 

Baru merupakan sumber air yang melimpah dan sangat dibutuhkan 

oleh Masyarakat Kota Kabupaten Bulukumba untuk berbagai 

keperluan, misalnya sumber air Bersih dan sarana transportasi. 

Permukiman penduduk di sepanjang alur Sungai Bialo dan Kampong 

Baru terbentuk di sisi kanan dan kiri sungai dan memanjang dari hulu 

hingga ke hilir.  Untuk lebih jelasnya mengenai pola permukiman linier 

di Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada Gambar 10. 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 10 : Pola Permukiman Linier di sepanjang alur Sungai 

Bialo Kota Kabupaten Bulukumba 

 Pola Permukiman Linier di Sepanjang Jalan Raya  

Pola permukiman linier di sepanjang jalan Sam Ratulangi dan 

Jalan Jenderal Sudirman berkembang cepat karena jalan raya sebagai 

sarana transportasi yang lebih cepat dan praktis. Jalan Sam Ratulangi 

dan Jalan Jenderal Sudirman yang ramai membantu pertumbuhan 

ekonomi peduduk yang tinggal di sekitarnya untuk membangun 

permukiman di sepanjang jalan tersebut selain itu, dengan terjadinya 

perkembangan di Kota Kabupaten Bulukumba, memberikan pengaruh 

terhadap wilayah sekitar seperti Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan 

Ujung Loe dan Kecamatan Gantarang karena pembangunan 

permukiman serta sarana lainnya yang terjadi di Kota Kabupaten 

Bulukumba cukup pesat diakibatkan oleh konsentrasi penduduk yang 

semakin tinggi, sehingga secara fisik pembangunan cenderung 

berkembang ke daerah pinggiran kota. Untuk lebih jelasnya mengenai 

pola permukiman linier di Sepanjang Jalan Raya di Kota Kabupaten 

Bulukumba sebagaimana pada Gambar 11. 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 11 : Pola Permukiman Linier di Kota Kabupaten Bulukumba 

 Pola Permukiman Linier di Sepanjang Pantai 

Pola permukiman di sepanjang pantai merpati Kelurahan Ela –

Ela memanjang mengikuti garis pantai. Hal itu untuk memudahkan 

penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu mencari ikan ke 

laut karena permukiman di daerah ini dibangun oleh penduduk yang 

memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pertumbuhan permukiman 

di wilayah Kelurahan Ela – Ela beberapa bagian telah berkembang 

menjadi permukiman yang tidak tertata dengan baik dan tampak 

kumuh. Walaupun demikian, di bagian lainnya berkembang 

permukiman dengan kualitas yang lebih baik.  

Kondisi permukiman di Kelurahan Ela -Ela merupakan hasil dari 

penduduk yang datang dan menetap di wilayah tersebut. Penduduk 

menuju daerah tersebut dengan berbagai karakteristik demografi dan 

sosial ekonominya akan memberikan implikasi terhadap permukiman 

yang berkembang di wilayah pinggiran Kota Kabupaten Bulukumba. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pola permukiman linier di Sepanjang 

pantai Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada Gambar 12. 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 12 : Pola Permukiman Linier di sepanjang Pantai Merpati  

2). Perkembangan Permukiman 

Perkembangan permukiman yang terjadi di Kota Kabupaten 

Bulukumba mulai terjadi pada tahun 90-an, dimana perkembangan 

permukiman berawal di Kelurahan Loka kemudian berkembang ke 

Kelurahan Caile, Kelurahan Ela – Ela dan Kelurahan Terang –terang. 

Penduduk yang berasal dari daerah hinterland Kota Kabupaten 

Bulukumba masuk dalam wilayah Kota Kabupaten Bulukumba dan 

membeli lahan kosong yang masih tersedia kemudian membangun 

permukiman dan menetap di daerah tesebut. Pertambahan penduduk 

yang terus meningkat di Kelurahan Loka sementara lahan yang 

tersedia tetap, menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman ke 

wilayah sekitar Kelurahan Loka yaitu Kelurahan Caile, Kelurahan Ela –

Ela dan Kelurahan Terang – Terang. Untuk lebih jelasnya mengenai 

perkembangan permukiman di Kota Kabupaten Bulukumba 

sebagaimana pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 13 : perkembangan permukiman di Kota Kabupaten Bulukumba 

b. Sarana 

1). Fasilitas Pemerintahan 

Fasilitas pemerintahan di Kota Kabupaten Bulukumba berupa 

Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Catatan 

Sipil dan Kantor Camat. Sarana Pemerintahan dibutuhkan masyarakat 

untuk mengurus KTP, Kartu Keluarga serta berkas-berkas lainnya yang 

terkait dengan pemerintahan, dimana masyarakat yang berada atau 

bermukim di daerah hinterland Kota Kabupaten Bulukumba seperti 

Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Gantarang 

hanya berjarak ± 15 Km untuk mencapai fasilitas pemerintahan yang ada 

sementara kecamatan lain seperti Kecamatan Bulukumpa hanya 

membutuhkan waktu ± 20 menit. (RTRW Kabupaten Bulukumba). 

Fasilitas pemerintahan memegang peranan penting di Kota 

Kabupaten Bulukumba karena merupakan wadah yang berfungsi untuk 

mengatur administrasi pemerintahan kota dan pelayanan terhadap 

masyarakat, serta pengelolaan kelembagaan dalam kota tersebut. Untuk 

lebih jelasnya mengenai sebaran fasilitas pemerintahan di Kota Kabupaten 

Bulukumba sebagaimana gambar 14.  

 

 

 



 

 

 

Gambar 14 :Sarana pemerintahan yang terletak di Kota 

Kabupaten Bulukumba.   

2). Fasilitas Perdagangan 

Fasilitas perdagangan memegang peranan penting dalam sistem 

distribusi dan assosiasi barang dan jasa. Fasilitas perdagangan berupa 

toko dan warung merupakan wadah dalam rangka melangsungkan proses 

jual beli baik kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan penunjang 

(sekunder) penduduk yang menyebar dibeberapa kelurahan dalam wilayah 

Kota Kabupaten Bulukumba dengan jarak dari permukiman penduduk yaitu 

± 1 – 10 meter. Jenis fasilitas perdagangan ini masih digolongkan dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam skala lokal. Sedangkan jenis 

perdagangan skala regional (pasar) berada pada Kelurahan Terang-terang 

dan Kelurahan Caile yang masih dalam lingkup wilayah Kota Kabupaten 

Bulukumba dan dapat dicapai oleh daerah hinterland dengan jarak ± 100 

meter, dan tempat pelelangan ikan berada di kelurahan Bentengnge. 

Sedangkan ruko dan warung menyebar, utamanya berada dijalan utama 

dalam Kota Kabupaten Bulukumba. Untuk lebih jelasnya mengenai 

sebaran fasilitas perdagangan di Kota Bulukumba sebagaimana gambar 

15.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 15 :Pasar sentral Kabupaten Bulukumba dan warung  

 yang merupakan sarana perdagangan yang 

 terletak di Kota Kabupaten Bulukumba 

 

 

3). Fasilitas Peribadatan 

Kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras 

yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya, yang 

mungkin dapat merusak mental bangsa yang menghambat kemajuan, 

disamping membina kerukunan hidup antara umat beragama. 

Jumlah sarana peribadatan dalam kawasan penelitian berupa 

mesjid dan mushollah  yang menyebar tidak merata dalam kawasan 

penelitian dengan jarak rata-rata dari permukiman penduduk hanya 1 – 10 

meter. Sedangkan untuk fasilitas peribadatan bagi umat non muslim 

hingga saat ini hanya tersedia fasilitas Gereja yang berada di kelurahan 

Loka. Hal ini memperlihatkan bahwa komposisi penduduk menurut agama 

di dominasi oleh pemeluk agama Islam dalam Kota Kabupaten Bulukumba. 

Untuk lebih jelasnya penyebaran fasilitas peribadatan sebagaimana pada 

Tabel 1 dan gambar 16. 

Tabel 1. Penyebaran Fasilitas Peribadatan di Kota Kabupaten Bulukumba Tahun  

2010 



No Desa/Kelurahan 
Fasilitas Peribadatan (Unit) 

Mesjid Mushallah Gereja Pura Vihara 

1. Bintarore 5 1 - - - 

2. Kasimpureng 5 1 - - - 

3. Tanah Konkong 4 1 - - - 

4. Loka 5 4 1 - - 

5. Bentengnge 4 1 - - - 

6. Terang-Terang 5 1 - - - 

7 Caile 7 3 - - - 

8. Kalumeme 4 1 - - - 

9. Ela - Ela 4 1 - - - 

Jumlah 43 14 1 - - 

 Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 16 : Mesjid Babul khaer dan mesjid Muhammadiya yang 

merupakan sarana peribadatan yang terletak di Kota 

Kabupaten Bulukumba 

 

4). Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi 

perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat 

dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada suatu bangsa. Apabila 

tingkat pendidikan semakin tinggi maka kualitas SDM yang ada juga akan 

semakin bagus. Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan 

pemerintah maupun pihak swasta telah menunjukkan kemajuan yang 

sangat positif. Jenis fasilitas pendidikan yang berada dalam lingkup 

Ibukota Kabupaten Bulukumba berupa Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) serta perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan terlengkap 

yaitu mulai dari TK sampai PT terdapat di Kelurahan Caile ,sedangkan 

kelurahan dengan tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan yang paling 

minim adalah Desa Kalumeme yang hanya memiliki  TK 2 unit, SD 1 unit 

dan SLTA 1 unit. 

Di samping itu, dalam upaya meningkatkan keterampilan bagi 

penduduk dalam kawasan penelitian maka ditunjang pula dengan 

keberadaan lembaga-lembaga kursus/keterampilan tertentu yang 

peranannya cukup besar dalam mencetak tenaga-tenaga kerja siap pakai 

dalam memasuki dunia kerja. Untuk lebih jelasnya, persebaran fasilitas 



pendidikan di Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada Tabel 2 dan 

gambar 17.  

 
Tabel 2. Penyebaran fasilitas Pendidikan di Kota Kabupaten Bulukumba Tahun  

2010 

No Desa/Kelurahan 
Fasilitas Pendidikan (Unit) 

TK SD SLTP SLTA PT 

1. Bintarore 2 3 - - - 

2. Kasimpureng 1 2 1 - - 

3. Tanah Konkong 3 3 1 - - 

4. Loka 5 2 3 2 3 

5. Bentengnge 3 5 - - - 

6. Terang-Terang 2 3 - 1 - 

7 Caile 5 3 2 5 1 

8. Kalumeme 2 1 - 1 - 

9. Ela - Ela 2 3 - - - 

Jumlah 25 25 7 9 4 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 17 : Sarana pendidikan yang terletak di Kota Kabupaten  

Bulukumba 

 

5). Fasilitas Kesehatan 

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan 

pelayanan secara mudah, merata, dan murah. Oleh karena itu, dengan 

semakin meluasnya jangkauan pelayanan kesehatan di Kawasan 

penelitian menunjukan suatu hasil yang menggembirakan. Sementara itu, 

kualitas kesehatan masyarakat dalam suatu kota sangat ditentukan oleh 

tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan itu 

sendiri dan keberadaan fasilitas kesehatan yang ditunjang oleh tenaga ahli 

dibidang kesehatan (medis dan paramedis). 

Selain dengan menyediakan fasilitas kesehatan, upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik juga menyangkut 

penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup yang 

sehat. Sasaran yang diharapkan dari penyuluhan ini agar penularan 

penyakit seperti disentri, muntaber, kolera, deman berdarah, difteri, dan 

lain-lain akibat dari sanitasi lingkungan yang buruk. 



Adapun ketersediaan fasilitas kesehatan dalam kawasan penelitian 

adalah berupa rumah sakit, puskesmas, Pustu/polindes, posyandu, dan 

apotik. Fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan 

fasilitas yang berfungsi secara regional dalam wilayah Kabupaten 

Bulukumba. Untuk lebih Jelasnya mengenai persebaran  fasilitas 

kesehatan sebagaimana pada Tabel 3 dan Gambar 18. 

Tabel 3. Penyebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2010 

No Desa/Kelurahan 
Fasilitas Kesehatan (Unit) 

RS Puskesmas P. Pembantu Posyandu Klinik 

1. Bintarore - - 1 4 - 

2. Kasimpureng - - 1 4 - 

3. Tanah Konkong - - 1 4 - 

4. Loka - - 1 13 1 

5. Bentengnge - - - 3 - 

6. Terang-Terang - - 1 2 - 

7 Caile 1 1 1 11 1 

8. Kalumeme - - 1 2 - 

9. Ela - Ela - - 1 6 - 

Jumlah 1 1 8 49 2 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 : Rumah sakit umum Kabupaten Bulukumba yang 

merupakan sarana kesehatan yang terletak di Kota 

Kabupaten Bulukumba 

 

6). Fasilitas Olah Raga 

Fasilitas olah raga dan ruang terbuka di Kota Kabupaten 

Bulukumba tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk berolah raga, 

tetapi juga difungsikan sebagai tempat pertemuan, atau mobilisasi 

masyarakat dalam berbagai kegiatan, serta untuk keperluan kegiatan 

kemasyarakatan lainnya seperti upacara, kegiatan adat, perkawinan dan 

lain sebagainya. Disamping itu juga untuk membentuk masyarakat yang 

sehat adalah dengan menyediakan fasilitas olah raga bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Fasilitas olah raga yang ada saat ini di Kota Kabupaten 

Bulukumba antara lain lapangan sepak bola yaitu stadion mini Kabupaten 

Bulukumba, lapangan bola volley, lapangan bulu tangkis, tennis, tennis 

meja, dan lainnya yang juga berfungsi sebagai open space (ruang 



terbuka). Distribusi fasilitas olahraga tersebut menyebar secara tidak 

merata dalam kawasan penelitian.  Untuk lebih jelasnya sebagaimana 

pada Tabel 4 dan gambar 19. 

Tabel 4. Penyebaran Fasilitas Olah Raga di Kota Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2010 

No Desa/Kelurahan 

Fasilitas Olah Raga (Unit) 

Sepak 

Bola 

Bola 

Volly 

Bulu 

Tangkis 
Tennis 

Tennis 

Meja 

1. Bintarore - 1 1 - 1 

2. Kasimpureng 1 2 2 - 2 

3. Tanah Konkong - 1 1 - 4 

4. Loka - 2 1 1 4 

5. Bentengnge - - - - 5 

6. Terang-Terang - 1 2 1 3 

7 Caile 1 2 1 2 4 

8. Kalumeme - 1 - - 1 

9. Ela - Ela - 1 - - 2 

Jumlah 2 11 8 4 26 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gambar 19 : Stadion Mini di Kota Kabupaten Bulukumba 

c. Prasarana 

1). Jaringan Jalan 

Prasarana jalan sangat berperan dalam memacu pertumbuhan Kota 

Kabupaten Bulukumba dalam pembentukan pola permukiman terkait 

dengan delimitasi kawasan terbangun dan estetika lingkungan serta 

interaksi antar lingkungan permukiman, sehingga dapat memudahkan 

penataan pola permukiman yang lebih teratur. 

Hasil pengamatan dan sumber data yang diperoleh menunjukkan 

jaringan jalan yang terdapat di Kota Kabupaten Bulukumba berdasarkan 

klasifikasi fungsinya terdiri dari jalan arteri, kolektor dan jalan lokal 

(lingkungan). Jalan arteri yang ada di Kota Kabupaten Bulukumba 

mempunyai lebar rata-rata 16 meter yang menghubungkan beberapa kota 

kabupaten yaitu Kota Sinjai dan Kota Bantaeng serta kota kecamatan 

dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, dengan kondisi aspal sehingga 

aksesibilitas lebih cepat. Jalan kolektor yang ada di Kota Kabupaten 

Bulukumba mempunyai lebar rata-rata 8 hingga 12 meter yang merupakan 

penghubung antara jalan lingkungan dan jalan arteri. Jalan ini sebagai 

alternatif untuk mengurangi atau mengimbangi volume lalu lintas yang 

ada. Kondisi jaringan jalan kolektor yang ada di Kota Kabupaten 

Bulukumba sebagian besar berupa jalan aspal, sementara Jalan lokal 

(lingkungan) dengan lebar antara 2-4 meter yang merupakan penghubung 

antara kawasan permukiman yang ada yang umumnya berupa jalan 

pengerasan, rabat beton, paving blok dan tanah.(RTRW Kabupaten 



Bulukumba). Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jaringan jalan di Kota 

Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada gambar 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 20 : Kondisi jalan di Kota Kabupaten Bulukumba 

2). Jaringan Air Bersih 

Penyediaan air bersih di Kota Kabupaten Bulukumba diperoleh dari 

berbagai sumber, seperti dari sumur, mata air, sungai dsb. Di Kota 

Kabupaten Bulukumba yang dikelola oleh PDAM air bakunya berasal dari 

Sungai Bialo dan Sungai Bijawang dan sebagian ibukota kecamatan 

penyediaan air bersihnya bersumber dari sungai dan mata air, sedangkan 

pada daerah pedesaan dan pinggiran kota penyediaan air bersih 

diusahakan oleh masyarakat secara individual yang bersumber dari sumur 

(air tanah) dan sebagian telah memperoleh bantuan pembangunan sarana 

dan prasarana dari pemerintah, terutama pada daerah yang memiliki 

sumber mata air dengan sistem perpipaan, sebagian desa dibantu dengan 

menggunakan sumur artesis dengan sistem pompanisasi. 



Sistem penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten 

Bulukumba adalah sistem pengolahan lengkap, dimana sumber air baku 

berasal dari dua sumber yaitu dari Sungai Bialo yang diolah oleh IPA 

BARABA. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber air bersih di Kota 

Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada gambar 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 21 : Sungai yang menjadi sumber air bersih penduduk di Kota 

Kabupaten Bulukumba 

3). Jaringan Listrik 

Jaringan listrik dibutuhkan untuk menunjang berbagai kebutuhan 

seperti penerangan rumah tangga, operasional kegiatan industri dan 

kegiatan lainnya. Pemenuhan kebutuhan akan jaringan umumnya dapat 

menjangkau seluruh Kota Kabupaten Bulukumba.  

Jaringan listrik di Kota Kabupaten Bulukumba pada umumnya telah 

menjangkau semua kawasan permukiman atau seluruh kawasan 

terbangun yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan fasilitas 

kelistrikan telah terpenuhi, namun yang perlu diperhatikan bahwa 

sambungan jaringan listrik masih ada yang disambung dari rumah 



kerumah. Jaringan listrik yang ada  di Kota Kabupaten Bulukumba 

bersumber dari PLN Bakaru dan PLTD Kabupaten Bulukumba, sehingga 

untuk kebutuhan akan daya listrik tidak menjadi permasalahan, yang 

menjadi permasalahan adalah bagaimana menata jaringan listrik dan 

menanggulangi terjadinya krisis energi listrik. Dengan upaya penghematan 

energi listrik  bagi industri  rumah tangga untuk dapat melayani semua 

penduduk perkotaan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jaringan listrik 

di beberapa wilayah di Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada 

Gambar 22 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22 :Jaringan listrik di Jl.Samratulangi, Jl. Appel dan Jl. Jati yang 

terletak di Kota Kabupaten Bulukumba. 

4). Jaringan Drainase 

Permasalahan banjir juga menjadi isu di Kota Kabupaten Bulukumba. 

Hal ini menunjukkan perlunya sistem drainase dilakukan dengan 

perencanaan yang baik, terutama diperkotaan. Untuk menyelesaikan 

masalah banjir yang dialami Kota Kabupaten Bulukumba maka perlu 

penanganan yang sinergis antara masyarakat dan instansi yang terkait. 



Melihat permasalahan banjir yang selama ini terjadi di Kota Kabupaten 

Bulukumba, hal itu menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan prasarana 

drainase tersebut masih jauh dari kebutuhan, namun diakui bahwa untuk 

membebaskan sama sekali dari banjir yang memang kondisi geografinya, 

khususnya didaerah kota tentu memerlukan biaya yang sangat mahal. 

Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan 

kemampuan Pemda dalam membiayai pembangunan drainase, perlu 

dilakukan sistem prioritas berdasarkan fungsi kawasan / wilayah daerah 

banjir tersebut sekaligus membuat skenario yang sesuai. 

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang begitu cepat telah 

menyebabkan perubahan tata guna lahan. Banyak lahan yang semula 

berupa lahan terbuka atau hutan berubah menjadi areal permukiman 

maupun industri. Dampak dari perubahan fungsi lahan tersebut adalah 

meningkatnya aliran tanah. Akibatnya setelah distribusi air yang makin 

timpang antara musim hujan dan musim kemarau, debit banjir meningkat 

dan ancaman kekeringan semakin besar. Bertolak dari permasalahan 

tersebut maka konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan 

meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki 

dan konservasi lingkungan. Diperlukan usaha-usaha konfregensif dan 

integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural 

maupun non struktural untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pembangunan drainase berupa saluran dengan berbagai type di Kota 

Bulukumba, tergantung dari debit banjir dan luas areal kawasan. Sedang 

pada daerah hilir didekat muara dipasang klep otomatis yang bertujuan 

untuk mengatasi masuknya air laut pada saat pasang. 



Adapun hal-hal yang dapat dilakukan guna menunjang  

pengembangan dan pembangunan sistem jaringan drainase di Kota 

Bulukumba yaitu : 

 sistem drainase dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama 

diperkotaan. Untuk menyelesaikan masalah banjir yang dialami Kota 

Kabupaten Bulukumba maka perlu penanganan yang sinergis antara 

masyarakat dan instansi yang terkait. 

 Pembangunan dan peningkatan drainase primer yang dilakukan 

melalui normalisasi dan perkuatan tebing, termasuk sungai sebagai 

badan air. 

 Pembangunan dan peningkatan drainase  sekunder pada daerah 

permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir 

menuju drainase primer; dan  

 pembangunan dan peningkatan sistem drainase tersier pada 

lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase 

sekunder.  

Untuk menyelesaikan masalah banjir yang dialami Kota Kabupaten 

Bulukumba selama ini maka perlu penanganan secara sinergis terutama 

masyarakat dan pemerintah dengan memperhatikan segala yang terkait 

terutama aspek teknis dan berorientasi pembangunan berkelanjutan. 

(RTRW Kabupaten Bulukumba). Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi 

drainase di beberapa wilayah di Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana 

pada Gambar 23.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 : Kondisi jaringan drainase di Jl. Bung Tomo, Jl. Cendana dan 

Jl. Melati yang terletak di Kota Kabupaten Bulukumba 

 
5). Persampahan 

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat menuntut 

pengolahan sistem persampahan yang lebih baik. Sistem pembuangan 

sampah di Kota Kabupaten Bulukumba telah  menggunakan metode 

mengumpulan sampah yaitu dengan menggunakan tong-tong sampah 

individual, gerobak dan sebagian masyarakat juga, ada yang 

mengumpulkan sampah – sampah kering lalu dibakar. Sedangkan 

Container berada pada tempat yang staregis yang mudah didistribusi ke 

lokasi TPA seperti  kawasan perdagangan, perkatoran dan pendidikan 

yang tersebar di wilayah kawasan kota seperti di Jalan Samratulangi dan 

Jalan Jenderal Sudirman. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di 

Kota Kabupaten Bulukumba mengenai kebersihan, memberikan dampak 

positif salah satunya yaitu berhasilnya Kabupaten Bulukumba meraih 

Adipura. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pembuangan sampah di 

beberapa wilayah di Kota Bulukumba sebagaimana pada Gambar 24. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 : Sistem pembuangan sampah di Kota Kabupaten Bulukumba 

 
 
 
 
 
2. Sosial Kependudukan 

a. Perkembangan Jumlah Penduduk 

Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah 

dipengaruhi oleh faktor kematian dan kelahiran (pertumbuhan alami), 

selain itu pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi adanya faktor migrasi 

penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Sumber data yang 

diperoleh menunjukkan jumlah penduduk di Kota Kabupaten Bulukumba 

pada tahun 2006 sebanyak 33.421 jiwa yang terdistribusi di 

desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Dari 

data yang diperoleh memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 sampai 

tahun 2010 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 

tahun 2009-2010 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 4.903 



jiwa. Untuk jelasnya perkembangan penduduk di Kota Kabupaten 

Bulukumba sebagaimana pada Tabel 5.      

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2006-2010 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Pertambahan 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 2006 33.421 - - 

2 2007 36.213 2.792 7,71 

3 2008 39.321 3.108 7,90 

4 2009 43.161 3.840 8,90 

5 2010 48.064 4.903 10,2 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Struktur mata pencaharian penduduk di Kota Kabupaten 

Bulukumba bergerak pada beberapa jenis kegiatan seperti pada sektor 

pertanian, perdagangan, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Sebagian 

besar penduduk bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan, 

sedangkan selebihnya memilih pada kegiatan perkebunan, pelayanan 

jasa, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pertambangan, industri, 

angkutan, bangunan dan lain sebagainya hal ini disebabkan oleh potensi 

lahan yang cukup subur dan ditunjang oleh prasarana penunjang seperti 

jaringan irigasi dan industri pengolahan hasil pertanian lainnya. 

Sedangkan penduduk lainnya yang tidak atau bekerja merupakan ibu 

rumah tangga dan penduduk usia sekolah, dan selebihnya merupakan 

pencari kerja atau penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. 

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama 



Kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama 

penduduk di Kota Kabupaten Bulukumba sangat baik, yang kesemuanya 

dicerminkan dari sikap toleransi antara pemeluk agama yang tinggi. 

Agama dan Kepercayaan yang di anut oleh penduduk di Kota Kabupaten 

Bulukumba meliputi agama Islam, Kristen Katholik, Protestan dan hindu 

serta Budha. 

Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kota Kabupaten 

Bulukumba pada tahun 2010 adalah 48.064 jiwa, dari jumlah penduduk 

tersebut 47.251 jiwa atau 98 % mayoritas beragama Islam, 569 jiwa atau 

1,00 % beragama Kristen Protestan dan 192 jiwa atau 0,39 %, beragama  

Kristen Katolik, 31 jiwa beragama Budha atau 0,06 % serta Hindu 

sebanyak 21 jiwa atau 0,04%. Untuk Lebih jelasnya mengenai jumlah 

penduduk menurut agama di Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana 

pada Tabel 6.  

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Agama  di Kota  

Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 

No Agama 
Jumlah 

(Jiwa) 

Prosentase 

(%) 

1. Islam 47.251 98 

2. Kristen Protestan 569 1.00 

3. Kristen Katolik 192 0.39 

4. Hindu 21 0.04 

5. Budha 31 0.06 

Jumlah 48.064 100,00 

         Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

3. Ekonomi 



Untuk mewujudkan dan mempercepat pembangunan Kota 

Kabupaten Bulukumba pendekatan berbasis ekonomi lokal menjadi 

penting untuk dilakukan. Sebagai kabupaten dengan sektor pertanian, 

perdagangan dan industri pengolahan sebagai sektor basis maka 

Kabupaten Bulukumba harus berkembang sebagai pusat perdagangan 

dan pusat olahan hasil industri rumah tangga. 

Keterbatasan sumber daya yang ada, terutama SDM membuat 

pembangunan ekonomi lokal bukan sesuatu yang mudah, tanpa campur 

tangan pemerintah di dalam memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi 

daerah maka pertumbuhan daerah tidak akan berjalan dengan baik.  

Secara keseluruhan industri pengolahan yang berkembang di 

Kota Kabupaten Bulukumba masih lebih berorientasi pada jenis produk 

dengan proses produksi yang relatif sederhana. Faktor penyebabnya 

antara lain keterbatasan teknologi dan rendahnya kualitas sumber daya 

manusia. Selain dana yang disediakan pemerintah sangat terbatas juga 

terbatasnya investasi dari sektor swasta itu sendiri. Dengan potensi-

potensi ini maka pengembangan ekonomi lokal akan sangat sulit untuk 

dilakukan, sehingga campur tangan pemerintah di dalam 

mengembangkannya menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. (RTRW 

Kabupaten Bulukumba) 

4. Transportasi 

a. Kondisi Jalan 

Kondisi jalan di Kota Kabupaten Bulukumba sebagian besar 

merupakan jalan aspal dengan kondisi yang cukup baik. Dengan kondisi 

demikian pergerakan barang dan manusia sangat lancar, hal ini akan 



memperlancar laju perkembangan perekonomian dan kegiatan 

pembangunan karena menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan 

aktivitas. Selain itu, perlu dikembangkan jaringan jalan darat untuk 

menghubungkan kawasan-kawasan sentra produksi pusat-pusat 

pertumbuhan. Kebutuhan pengembangan jaringan jalan di Kota 

Kabupaten Bulukumba ditujukan untuk : 

 Terbukanya akses dari pusat-pusat pertumbuhan ibukota kecamatan 

dan sentra produksi ke ibukota kabupaten dan ke kota-kota pelabuhan 

(Bira dan Leppe’e). 

 Terbukanya akses antar pusat-pusat/pertumbuhan dan Kota 

Kabupaten Bulukumba. 

Berdasarkan orientasi pengembangan jaringan jalan tersebut 

dimasa mendatang, jaringan jalan di Kota Kabupaten Bulukumba harus 

mengalami peningkatan, mulai dari perbatasan Kabupaten Bantaeng 

sampai pada perbatasan kabupaten Sinjai merupakan jaringan jalan yang 

akan dikembangkan sebagai jalan trans Sulawesi yang menghubungkan 

jaringan jalan lintas barat dan lintas tengah Pulau Sulawesi. Oleh karena 

itu, jaringan jalan tersebut diarahkan peningkatannya dari jalan kolektor 

primer menjadi jalan arteri primer. Adapun ruas jalan ini adalah sebagai 

berikut :  

 Ruas jalan Bung Tomo  

 Ruas jalan Sudirman  

 Ruas jalan Sulthan Raja  

 Ruas jalan M. Hatta  

 Ruas jalan Soekarno  

 Ruas jalan Hasanuddin  



 Ruas jalan Ke Bantaeng  

 Ruas jalan A. Yani  

 Ruas jalan Kusumabangsa  

 Ruas jalan Ke Sinjai  

 Ruas jalan Bulukumba - Tondong  

b. Sarana Angkutan 

Sarana angkutan yang ada di Kota Kabupaten Bulukumba sudah 

cukup memadai untuk saat sekarang ini, namun tidak menutup 

kemungkinan dimasa akan datang akan terjadi penambahan sarana 

angkutan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Tersedianya 

sarana angkutan akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi serta 

mencirikan kota yang berkembang. Sarana angkutan yang ada, yaitu 

berupa kendaraan bermotor seperti mobil truk, bus besar, bus mini 

mikrolet, pickup, sepeda motor dan lainnya. 

Trayek angkutan Kota Kabupaten Bulukumba ke Kota Makassar, 

atau angkutan dalam wilayah kabupaten dari kota ke pelabuhan Leppe’e 

atau ke pelabuhan laut Tanjung Bira menggunakan kapal Feri pengangkut 

barang dan kendaraan. Sedangkan trayek angkutan dalam kota  armada 

angkutan pete-pete berpusat disekitar pertokoan lama dan perempatan 

masuk Kota Kabupaten Bulukumba. (RTRW Kabupaten Bulukumba). 

Untuk lebih jelasnya mengenailokasi pelabuhan di Kota Kabupaten 

Bulukumba sebagaimana pada Gambar 25. 

 
 

 

 



 

 

 

 

   Gambar 25 : Lokasi Pelabuhan di Kota Kabupaten Bulukumba 

 

c. Terminal  

Dalam sistem angkutan jalan raya terdapat komponen prasarana 

yang dikenal dengan nama terminal. Pembangunan terminal harus 

berdasarkan pendekatan fungsinya dalam sistem transportasi yang tepat. 

Angkutan jalan raya berdasarkan dapat dibagi atas operasi dalam kota 

dan operasi luar kota. Dalam penempatan lokasi terminal adakalanya 

diharuskan keterpaduan antar terminal angkutan kota dan terminal 

angkutan luar kota atau dapat juga terjadi lokasi terminal berdiri sendiri. 

Untuk terminal angkutan antar kota antar provinsi lokasinya langsung 

berada disekitar pintu masuk utama angkutan regional Kota Kabupaten 

Bulukumba. Sedangkan untuk angkutan internal kota (pusat wilayah 

pengembangan) hendaknya berlokasi di kawasan permukiman atau di 

kawasan perdagangan. 

Setiap pusat permukiman merupakan potensi penumpang 

transportasi antar wilayah. Mengingat lokasi pusat permukiman tersebar, 

maka untuk mempermudah dan dalam rangka efisiensi sektor transportasi 

perlu dibangun terminal regional.  

Terminal regional utama berada di Kota Kabupaten Bulukumba, 

tepatnya di kawasan perkotaan Ujung Bulu, sedangkan untuk terminal 

lainnya akan tersedia pada masing-masing ibukota kecamatan.  



Klarifikasi terminal menurut pelayanan di Kabupaten Bulukumba 

terdiri dari terminal primer (regional) yaitu terminal yang berfungsi 

melayani arus angkutan primer dengan jangkauan regional dan terminal 

sekunder (kota) yaitu terminal yang berfungsi melayani angkutan dengan 

jangkauan lokal. Penempatan lokasi terminal regional di Kota Kabupaten 

Bulukumba yaitu wilayah pelayanan mencakup kawasan unggulan yang 

berada di bagian Selatan Sulawesi Selatan dan khususnya wilayah Kota 

Kabupaten Bulukumba. Fungsi terminal ini sebagai penyanggah arus lalu 

lintas dari luar Kabupaten Bulukumba ke bagian kawasan inti Bulukumba 

dengan luas terminal angkutan penumpang yang terdapat di kecamatan 

Ujung Bulu Kelurahan Caile merupakan terminal regional tipe B. (RTRW 

Kabupaten Bulukumba). Untuk lebih jelasnya mengenai letak terminal 

Kabupaten Bulukumba sebagimana pada Gambar 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26 : Lokasi terminal di Kota Kabupaten Bulukumba 

 

 



 

I. Kondisi Wilayah Sekitar 

Kondisi wilayah sekitar yang dimaksud yaitu kondisi Kecamatan 

Ujung Loe, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten 

Sinjai dan Kabupaten Selayar dimana secara administrasi wilayah 

kecamatan dan Kabupaten ini merupakan kecamatan dan Kabupaten 

yang berada di daerah hinterland Kota Kabupaten Bulukumba. Di wilayah 

hinterland yaitu Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang dan 

Kecamatan Rilau Ale tidak terdapat Pelabuhan serta terminal dalam 

lingkup yang mampu melayani wilayah kecamatan secara luas. 

Sedangkan untuk Kabupaten Selayar, penduduk di daerah tersebut dapat 

melakukan aktivitas di luar wilayah Kabupaten melalui Pelabuhan Bira dan 

Leppe’e yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sementara untuk Kabupaten 

Sinjai, Kurangnya sarana pendidikan berupa Perguruan Tinggi menjadi 

alasan penduduk di wilayah tersebut untuk melakukan migrasi ke Kota 

Bulukumba. Ketersedian sarana dan prasarana di Kecamatan Ujung Loe, 

Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Rilau Ale yang merupakan wilayah 

hinterland Kota Kabupaten Bulukumba juga tidak memadai sehingga 

masyarakat melakukan migrasi ke Kota Kabupaten Bulukumba. Selain 

faktor kurangnya sarana yang tersedia, diwilayah hinterland Kota 

Kabupaten Bulukumba lahan pertanian sudah semakin sempit karena 

pembangunan yang terus mengalami peningkatan sehingga masyarakat 

memasuki wilayah Kota Kabupaten Bulukumba untuk mencari Pekerjaan.  

Sarana yang terdapat pada daerah hinterland lokasi penelitian 

belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mendorong 



masyarakat di daerah hinterland untuk melakukan aktivitas di Kota 

Kabupaten Bulukumba. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel 7 

dan gambar 27.  

Tabel 7. Sarana yang terdapat di daerah hinterland Tahun 2010 

No Kecamatan 
Sarana Pendidikan Sarana 

Perdagangan Sarana Kesehatan 

SLTP SLTA PT Pasar 
Usaha 

Perorangan 
Rumah 
Sakit 

Puskesmas/
Pustu 

Posyandu 
Praktek 
Dokter 

1. Rilau Ale 5 2 - 1 21 - 9 49 2 

2. Ujung Loe 5 2 - 1 21 - 7 50 3 

3. Gantarang 8 1 - 1 53 - 8 78 3 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 : Kondisi wilayah sekitar Kota Kabupaten Bulukumba 

 
J. Identitas Responden di Kota Bulukumba  

1. Daerah Asal 

Daerah asal merupakan tempat kelahiran seseorang, tempat awal 

sebelum melakukan migrasi ke daerah tujuan. Biasanya alasan seseorang 



untuk meninggalkan daerah asal mereka disebabkan oleh keinginan untuk 

memperbaiki taraf hidup khususnya dari segi perekonomian. Di daerah 

asal yang sarana dan prasarananya sangat minim juga menjadi salah satu 

alasan seseorang melakukan perpindahan.  

Setiap individu dalam suatu masyarakat memang selalu memiliki 

hak hidup lebih baik berupa pekerjaan dan pendidikan. Untuk itulah, 

sangat sering dijumpai seseorang melakukan perpindahan ke kota – kota 

yang menjanjikan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

layak. Dimana daerah perkotaan seringkali digambarkan sebagai tempat 

yang tepat untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi seseorang.  

Pada Tabel 8 dapat dilihat daerah asal para responden yang 

bermukim di Kota Kabupaten Bulukumba.  

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Daerah Asal 

No 
Daerah Asal  N 

Persentase 
(%) 

1 Rilau Ale 27 27,3 

2 Ujung Loe 29 29,3 

3 Gantarang 33 33,3 

4 Selayar 10 10.1 

Jumlah 99 
100 

 

Pengambilan sampel berdasarkan daerah asal hanya memasukkan 

empat wilayah hinterland yaitu Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung 

Loe, Kecamatan Gantarang dan Kabupaten Selayar, karena berdasarkan 

data migrasi yang masuk ke Kota Kabupaten Bulukumba keempat wilayah 

tersebut menempati urutan tertinggi, diantara beberapa wilayah yang ada 

di wilayah sekitar lokasi penelitian.  



2. Umur Responden 

Umur merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena 

sebagai batasan kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam 

kehidupannya dan tinggi rendahnya umur menentukan kapan seseorang 

dapat bekerja. Umur juga merupakan modal dasar dalam kehidupan, 

dalam banyak jenis pekerjaan standar usia menjadi syarat penerimaan 

dan menjadi batas bagi seseorang untuk bekerja, berhenti dari pekerjaan 

oleh karena faktor umur yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. 

Oleh karena itu perbedaan umur seseorang selalu menunjukkan adanya 

kematangan dalam berfikir, juga kekuatan fisik dalam beraktivitas.  

Pada Tabel 9 dapat dilihat distribusi responden menurut  

kelompok umur yang bermukim di Kota Kabupaten Bulukumba.  

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur  

No Usia rata -rata  N 
Persentase 

(%) 
1. 15 – 20 Tahun  21 21,2 

2. 21 – 30 Tahun  20 20,2 

3. 31 – 40 Tahun  30 30,3 

4. 41 – 50 Tahun  13 13,1 

5. 51 Tahun Keatas 15 15,2 

Jumlah 99 100 

 
Pengambilan sampel dengan umur 15 – 20 tahun dan 51 tahun ke 

atas dilakukan karena dapat mewakili alasan populasi yang ada di Lokasi 

penelitian untuk melakukan aktivitas di Kota Kabupaten Bulukumba. 

3. Agama  

Dalam kehidupan sehari – hari, Seseorang yang beragama 

merupakan pencerminan keseluruhan jiwa seseorang dalam kehidupannnya. 

Tabel 10 dapat menjelaskan tentang distribusi responden menurut agama 

yang dianut.  



Tabel 10. Distribusi Responden Menurut Agama Yang Dianut 

No Agama N 
Persentase 

(%) 
1. Islam 94 94,9 

2. Kristen 5 5,1 

3. Hindu - - 

4. Budha - - 

Jumlah 99 100 

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden 

beragama islam dengan sesuai dengan data penduduk menurut agama 

yang dominan beragama islam. 

 
K. Analisis faktor pendorong dari daerah hinterland 

1. Lapangan Kerja 

Keterbatasan lapangan kerja di daerah asal menjadi salah satu faktor 

pendorong masyarakat yang bermukim di daerah hinterland untuk 

melakukan urbanisasi ke Kota Kabupaten Bulukumba. Lapangan kerja di 

daerah asal semakin terbatas disebabkan oleh semakin sempitnya lahan 

pertanian, karna semakin meningkatnya pembangunan, sehingga 

masyarakat yang berasal dari daerah hinterland melakukan urbanisasi ke 

Kota Kabupaten Bulukumba karena di wilayah tersebut tersedia lapangan 

kerja yang cukup memadai dengan upah yang tinggi. Semakin terbukanya 

lapangan kerja di Kota Kabupaten Bulukumba terjadi karna semakin 

meningkatnya perekonomian di Kota tersebut, seperti pembangunan Mall 

dan sarana perdagangan lainnya yang tentunya membutuhkan tenaga 

kerja dengan upah yang lebih tinggi.  

Tabel 11. memperlihatkan jumlah penduduk yang melakukan 

urbanisasi ke Kota Kabupaten Bulukumba karena faktor lapangan kerja.  

Tabel 11. Pekerjaan responden di daerah asal 



No Pekerjaan di daerah asal Persentase (%) 

1. Petani  55.6 

2. Nelayan 16,2 

3. Pengrajin 28,2 

 

2. Kemiskinan/Pendapatan Penduduk 

Kemiskinan atau pendapatan penduduk di daerah asal yang rendah 

menjadi faktor pendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke 

Kota Kabupaten Bulukumba, dimana pendapatan responden di daerah 

asal dominan di bawah < Rp. 500.000 rupiah, sementara di wilayah Kota 

Kabupaten Bulukumba mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih 

tinggi.  

Tabel 12. memperlihatkan jumlah penduduk yang melakukan 

urbanisasi ke Kota Kabupaten Bulukumba karena faktor pendapatan.  

Tabel 12. Pendapatan responden di daerah asal 

No Faktor Pendapatan  Persentase (%) 

1. < Rp. 500.000  55,6 

2. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 21,2 

3. > Rp. 1.000.000 23,2 

 

3. Keamanan 

Keamanan menjadi faktor pendorong, dinilai dari jumlah kejahatan 

seperti pencurian dan perampokan selama satu tahun terakhir yang terjadi 

di daerah asal, seperti pencurian ternak yang seringkali terjadi di 

Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Ujung Loe.  

Tabel 13 memperlihatkan kasus pencurian dan perampokan yang 

terjadi di daerah asal selama satu tahun terakhir.  

Tabel 13. Daya dorong Keamanan menurut responden  

untuk tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba 



No 
Faktor Keamanan 

Di daerah asal 
Persentase (%) 

1. 1 – 3   Kali  10,1 

2. 4 – 6   Kali 33,3 

3. 7 – 10 Kali 31,3 

4. > 10   Kali 25,3 
 

4. Melanjutkan Pendidikan 

Salah satu faktor pendorong sehingga masyarakat yang berasal 

dari Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Loe dan Kecamatan 

Gantarang bermukim di Kota Kabupaten Bulukumba yaitu adanya faktor 

melanjutkan pendidikan, dimana di daerah asal hanya tersedia sarana 

pendidikan sampai tingkat SLTA, Sehingga untuk mendapatkan 

pendidikan yang lebih layak mereka melakukan urbanisasi ke Kota 

Kabupaten Bulukumba. Tabel 14 memperlihatkan sarana pendidikan yang 

terdapat di daerah asal.  

Tabel 14. Sarana pendidikan yang terdapat di daerah  

hinterland  Tahun 2010 

No Kecamatan 
Sarana Pendidikan 

SLTP SLTA PT 
1. Rilau Ale 5 2 - 

2. Ujung Loe 5 2 - 

3. Gantarang 8 1 - 

 
L. Analisis faktor penarik ke Kota Kabupaten Bulukumba 

1. Ekonomi 

Salah satu faktor penarik di wilayah Kota Kabupaten Bulukumba 

adalah faktor ekonomi, walaupun masyarakat yang berasal dari daerah 

hinterland  umumnya bekerja di sektor informal di Kota Kabupaten 

Bulukumba, tetapi dari segi penghasilan dapat dikatakan cukup lumayan, 

paling tidak jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan penghasilan yang 



mereka peroleh di daerah asal. Tingginya perbedaan pendapatan  antara 

yang di peroleh di daerah asal dengan pendapatan yang di peroleh di 

Kota Kabupaten Bulukumba menjadi penyebab utama banyaknya 

penduduk dari daerah hinterland yang melakukan urbanisasi ke Kota 

Kabupaten Bulukumba. Tabel 15 memperlihatkan faktor ekonomi di Kota 

Kabupaten Bulukumba menjadi faktor penarik masyarakat untuk 

bermukim di Kota Kabupaten Bulukumba.  

Tabel 15. Daya Tarik Ekonomi penduduk  untuk tinggal   

di Kota Kabupaten Bulukumba 

No 
Pendapatan di Kota Kabupaten 

Bulukumba  
Persentase (%) 

1. < Rp. 500.000  18,1 

2. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 22,2 

3. > Rp. 1.000.000 59,6 
 

Pada Tabel 16 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tertarik 

untuk tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba karena kurangnya lapangan 

kerja di daerah asal cukup tinggi ,salah satu faktor yang mempengaruhi 

yaitu di Kota Kabupaten Bulukumba tersedia lapangan pekerjaan yang 

lebih baik dengan tingkat pendapatan yang tinggi.  

2. Sarana 

Untuk sarana kesehatan menjadi faktor penarik perkembangan Kota 

Kabupaten Bulukumba karena dengan adanya Rumah Sakit Umum Sultan DG 

Raja di Kota Bulukumba yang dilengkapi oleh Laboratorium analisis kesehatan 

serta Dokter dengan berbagai Keahlian dan Kelengkapan sarana kesehatan 

maka masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kota Kabupaten Bulukumba 

seperti masyarakat di Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 

Gantarang bahkan Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Sinjai dan Kabupaten 



Selayar yang tidak dapat ditangani oleh puskesmas atau rumah sakit setempat 

dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sultan DG raja karena selain di dukung oleh 

kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan juga di dukung oleh aksesibilitas 

yang cukup lancar sehingga hanya dibutuhkan waktu 10 – 60 menit untuk 

mencapa rumah sakit umum Bulukumba. 

Selain sarana pendidikan dan sarana kesehatan, Sarana perhubungan laut 

atau dermaga di Kota Kabupaten Bulukumba yakni Pelabuhan Laut Leppe’e 

yang dikelola pemerintah pusat. Pelabuhan Leppe’e merupakan pelabuhan yang 

dapat melayani sarana transportasi laut antar pulau seperti ke pulau selayar 

(sulawesi selatan), Flores (NTT) dan beberapa pulau tetangga lainnya. 

Pelabuhan yang dimaksud itu adalah Pelabuhan Bulukumba untuk menyeberang 

ke Pelabuhan Pamatata yang terletak di Lepee. Pelabuhan Leppe’e diarahkan 

sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan bahan bakar di Kota Kabupaten 

Bulukumba. Selain pelabuhan Leppe’e, juga terdapat Pelabuhan Labuangkorong 

yang menghubungkan Kota Kabupaten Bulukumba dengan Kota Benteng 

Kabupaten Selayar. Pelabuhan menjadi faktor pendorong perkembangan Kota 

Kabupaten Bulukumba karena dengan adanya pelabuhan Leppe’e dan 

Pelabuhan Labuangkorong mendorong masyarakat untuk menggunakan sarana 

pelabuhan yang dapat memperlancar aktifitas wilayah sekitar Kota Kabupaten 

Bulukumba seperti selayar.  

Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jalan Sam Ratulagi 

menjadi daya tarik perkembangan Kota Kabupaten Bulukumba karena di Pasar 

Sentral Bulukumba, Masyarakat dapat melakukan kegiatan jual-beli dalam skala 

besar karena masyarakat yang beraktifitas di wilayah tersebut tidak hanya 

berasal dari dalam wilayah Kota Kabupaten Bulukumba tetapi juga berasal dari 

Kecamatan yang berada di sekitar Kota Kabupaten Bulukumba seperti 

Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Rilau Ale serta 



adapula yang berasal dari berbagai Kabupaten seperti Kabupaten Sinjai, 

Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Selayar dimana untuk mencapai lokasi 

pasar sentral Kabupaten Bulukumba hanya dibutuhkan waktu 10 – 60 menit 

sertadi dukung oleh sarana dan prasarana jalan yang cukup baik.  

 

 

 

Tabel 16.  Daya tarik sarana menurut responden  untuk 

 tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba 

No Faktor Sarana Persentase (%) 
1. Sarana pendidikan  30,3 

2. Sarana kesehatan  12,1 

3. Sarana perdagangan  33,3 

4. Pelabuhan  24,2 
 

Pada Tabel 16, dapat dilihat bahwa faktor Sarana pendidikan menjadi 

faktor penarik masyarakat yang berasal dari daerah sekitar Kota Kabupaten 

Bulukumba untuk melakukan urbanisasi karena adanya keinginan meningkatkan 

tingkat pendidikan, dimana Kota Kabupaten Bulukumba tersedia perguruan tinggi 

seperti Universitas Algazali, Universitas STKIP dan Sekolah Perawat (Akper 

Bulukumba) yang terletak di Jalan Pisang dan Jl. Abdul Kadir Kecamatan Ujung 

Bulu, dimana kampus tersebut terdiri dari berbagai jurusan dan memiliki fasilitas 

pendidikan yang cukup lengkap seperti laboratorium dan lab bahasa sedangkan 

jika ditinjau dari segi jarak dan waktu tempuh, Kampus STKIP dan Akper 

Kabupaten Bulukumba dapat dicapai oleh Kecamatan yang ada di sekitar Kota 

Bulukumba seperti Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang, dan 

Kecamatan Rilau Ale dengan waktu tempuh 10 – 20 Menit serta di dukung oleh 

kelancaran aksesibilitas menuju wilayah tersebut.  Untuk lebih jelasnya mengenai 



persebaran sarana di Kota Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada Gambar 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28 : Daya tarik sarana Kota Kabupaten Bulukumba 

3. Sosial  

Faktor sosial yaitu faktor Kekerabatan menjadi faktor penarik 

perkembangan wilayah Kota Kabupaten Bulukumba dinilai dari adanya 

hubungan kekerabatan, informasi terkait kondisi wilayah Kota Kabupaten 

Bulukumba dapat diketahui sehingga dapat menarik keluarga atau 

saudara mereka untuk bermukim di Kota Kabupaten Bulukumba.  

Pada Tabel 17, dapat dilihat jumlah responden yang tertarik 

bermukim di Kota Kabupaten Bulukumba karena alasan kekerabatan.  

Tabel 17.  Daya tarik Kekerabatan menurut responden  untuk  

tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba 



No 
Alasan kekerabatan untuk tinggal di 

Ibukota Kabupaten Bulukumba 
Persentase 

 (%) 

1. Saudara 10,1 

2. Sanak Keluarga 40,4 

3. Orang Tua  24,2 

4. Suami/Istri 25,2 

Faktor kekerabatan yang mempengaruhi perkembangan 

masyarakat dilokasi penelitian banyak di temukan di Kelurahan Caile, 

dimana masyarakat yang dominan tinggal dikawasan ini berasal dari 

Kecamatan Rilau Ale dan kebanyakan berasal dari suku yang sama yaitu 

suku Makassar (konjo) dimana mereka masih memiliki hubungan keluarga 

dengan tetangga rumah. 

Faktor kekerabatan lain yang menyebabkan perkembangan di 

Kota Kabupaten Bulukumba yaitu hubungan kekerabatan suami/istri, hal 

tersebut terjadi yaitu ketika masyarakat yang memiliki suku makassar 

menikah dengan masyarakat dari luar wilayah tersebut membawa 

suami/istri mereka untuk tinggal di wilayah Kota Kabupaten Bulukumba 

sehingga wilayah tersebut semakin berkembang, selain itu, 

perkembangan wilayah Kota Kabupaten Bulukumba yang terjadi di 

Kelurahan Caile pada mulanya hanya berkembang beberapa rumah, 

karna adanya faktor kekerabatan, sanak keluarga yang tinggal diwilayah 

tersebut dan tidak ingin jauh dari keluarga seperti orang tua atau saudara 

menyebabkan mereka ikut membangun permukiman di wilayah tersebut. 

Untuk lebih jelasnya mengenai faktor kekerabatan yang menarik 

penduduk untuk bermukim di wilayah Kota Kabupaten Bulukumba, 

Sebagaimana pada Gambar 29. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 : Kondisi Perkembangan Permukiman karna Faktor 

Kekerabatan 

4. Transportasi 

Perkembangan penduduk untuk tinggal dan bermukim di Kota 

Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh faktor transportasi, dimana moda 

transportasi darat dan laut telah menjangkau Kota Kabupaten Bulukumba, 

daya tarik faktor lokasi dan biaya transportasi dapat dilihat pada tabel 18.   

Tabel 18.  Daya tarik Faktor lokasi dan biaya transportasi menurut 

responden  untuk tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba 

No 
Faktor Lokasi dan Biaya 

Transportasi 
Persentase (%) 

1. Lokasi Kerja Dekat 51,5 

2. Biaya transportasi  48,5 

Pada tabel 19, terlihat pada tabel bahwa faktor lokasi kerja dekat 

paling berpengaruh untuk menarik masyarakat beraktivitas dan bermukim 

di Kota Kabupaten Bulukumba, selanjutnya yaitu faktor biaya transportasi 

yang murah.  



 

a. Lokasi Kerja Dekat 

Pada tabel 18 dapat dilihat, berdasarkan pembagian kusioner 

jumlah penduduk yang tertarik untuk tinggal di Kota Kabupaten 

Bulukumba karena faktor lokasi kerja yang dekat cukup tinggi.  

Berpusatnya beberapa Kantor Pemerintahan, Sarana Kesehatan, 

Sarana Pendidikan dan Sarana transportasi di Kota Kabupaten 

Bulukumba yang merupakan pusat aktivitas, menarik masyarakat yang 

bekerja di Kota Kabupaten Bulukumba untuk tinggal di daerah yang dekat 

dari lokasi kerja. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel 19 dan 

gambar 30.  

Tabel 19.  Jarak lokasi kerja  menurut responden   

untuk tinggal di Kota Kabupaten Bulukumba 

No Jarak Lokasi Kerja Persentase (%) 

1. 5  – 10 km 37,4 

2. 10 – 15 km 32,3 

3. > 15 km 30,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30 : Daya Tarik, faktor Lokasi Kerja 



Masyarakat yang jarak lokasi kerjanya 5 – 10 km adalah 

masyarakat yang bermukim  di Kecamatan Ujung Loe kebanyakan bekerja 

sebagai pegawai di Rumah Sakit  Umum Kabupaten Bulukumba dan 

Bekerja di Perguruan tinggi sebagai tenaga pengajar atau administrasi 

Kampus. Lokasi kerja yang jaraknya 10 – 15 km merupakan masyarakat 

yang bekerja sebagai pedagang di pasar sentral Kabupaten Bulukumba 

dan Lokasi kerja > 15 km adalah masyarakat yang bekerja sebagai buruh 

pelabuhan dan terminal di Pelabuhan Leppe’e dan Pasar Sentral 

Kabupaten Bulukumba.  

b. Biaya Transportasi  

Biaya transportasi yang rendah di Kota Kabupaten Bulukumba 

juga merupakan faktor penarik hal tersebut di sebabkan karena lokasi 

Kota Kabupaten Bulukumba yang cukup strategis. Untuk lebih jelasnya 

mengenai biaya transportasi berdasarkan pembagian kusioner 

sebagaimana pada Tabel 20. 

Tabel 20.  Biaya transportasi  menurut responden  untuk  

tinggal di    Kota Kabupaten Bulukumba 

No Biaya Transportasi N 
Persentase 

(%) 
1. < Rp. 3000 125 12,1 

2. Rp. 3000 - 6000 134 48,5 

3. > Rp. 6000 98 39,4 

 
Pada Tabel 20 dapat dilihat bahwa biaya transportasi Rp. 3000 – 6000 

kebanyakan biaya ini yang dikeluarkan oleh masyarakat karena biaya  

Rp.3000 berlaku untuk angkutan kota yang beroprasi di Kota Kabupaten 

Bulukumba tanpa memperhitungkan jauh dekatnya jarak yang ditempuh 

penumpang. Selain itu, biaya  Rp. 6000 dikeluarkan masyarakat ketika 



melakukan perjalanan di luar wilayah Kota Kabupaten Bulukumba seperti 

wilayah Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan 

Gantarang yang merupakan daerah hinterland Kota Kabupaten 

Bulukumba, sementara biaya transportasi > Rp. 6000 di keluarkan oleh 

masyarakat ketika melakukan kegiatan di luar dari wilayah Kabupaten 

Bulukumba seperti Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

F. Kesimpulan 

12. Kondisi perkembangan di Kota Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh aspek Fisik 

yaitu perkembangan permukiman, kelengkapan sarana dan prasarana. Aspek 

Sosial Kependudukan yaitu perkembangan jumlah penduduk, penduduk menurut 

mata pencaharian dan jumlah penduduk menurut agama. Faktor ekonomi yaitu 

tingkat pendapatan penduduk dan Faktor Transportasi. 

13. Faktor Pendorong (push factor) masyarakat yang melakukan urbanisasi ke Kota 

Kabupaten Bulukumba dari daerah asal yaitu kurangnya lapangan kerja di daerah 

asal, rendahnya pendapatan di daerah asal, faktor keamanan yang tidak terkendali 

dan faktor melanjutkan pendidikan dimana di daerah asal hanya terdapat sarana 

pendidikan sampai tingkat SMU. 

14. Faktor Penarik (pull factors) terjadinya urbanisasi di wilayah Kota Kabupaten 

Bulukumba adalah faktor ekonomi dimana upah di Kota Kabupaten Bulukumba lebih 

tinggi dibandingkan upah yang diperoleh di daerah asal, Faktor Sarana yang cukup 

lengkap di Kota Kabupaten Bulukumba seperti Universitas, Rumah sakit dan 

Pelabuhan, faktor sosial yaitu adanya ikatan kekerabatan dan faktor transportasi 

yaitu jarak yang semakin dekat dari tempat kerja serta biaya transportasi yang lebih 

murah. 

 

 

G. Saran 



Adapun saran yang dikemukakan penulis berdasarkan hasil penelitian yang ada 

yaitu :  

4. Pemerintah atau pihak yang terkait dapat memperhatikan wilayah sekitar di Kota 

Kabupaten Bulukumba yang penduduknya banyak menganggur dan dalam 

keadaan stagnasi industri serta memperhatikan wilayah pedesaan, dengan 

pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi, (perencanaan perdesaan 

dan wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran, antara 

perdesaan dan perkotaan. 

5. Perlu adanya pemerataan pusat kegiatan agar tidak terjadi tumpukan kegiatan 

pada satu titik di Kota Bulukumba. 

6. Perlunya pengendalian terhadap pembangunan pemukiman agar tidak 

menyimpang dari perencanaan pemanfaatan lahan untuk pemukiman. Untuk itu 

proses edukasi tentang tata ruang kota sangat penting baik pada aparatur 

pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  



 

 

 

 

        Gambar 6 .Kerangka Pikir Penelitian 
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