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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan, manusia membutuhkan segala macam kebutuhan
hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja. Sudah
banyak berbagi macam pekerjaan yang telah diusahakan, seperti halnya mengolah
lahan pertanian, peternakan, perdagangan, perindustrian dan lain-ain.
Manusia agar dapat bertahan hidup, harus memenuhi kebutuhannya
diantaranya kebutuhan primer yang berupa pangan, sandang, papan. Dengan
adanya pertumbuhan populasi manusia yang cepat, maka akan mengakibatkan
adanya permasalahan pangan, sandang dan papan (Warnadi, 1997).
Permasalahan ketiga hal tersebut, maka akan mendorong manusia untuk
melakukan suatu tindakan tertentu agar pemenuhan kebutuhan tersebut dapat
terpenuhi. Apabila orang berada di suatu daerah yang memungkinkan untuk
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka orang tersebut akan bertahan di
wilayah tersebut. Namun sebaliknya, apabila seseorang berada di daerah yang
tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut akan
bermigrasi ke suatu tempat lain yang dianggap mampu memberikan pemenuhan
kebutuhan hidupnya.
Migrasi penduduk desa ke kota terjadi atas pilihan untuk mencari
penghidupan yang lebih baik. Baik alasan secara ekonomi atau pilihan pendidikan
dan fasilitas yang lebih memadai. Harapan yang ingin dicapai karena ditempat
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yang ditinggalkan tidak mampu memberikan pilihan-pilihan lebih. Akibat adanya
migrasi yang tidak terkontrol secara pasti atas datang dan perginya migran
menyebabkan tumbuh subur pula kantung-kantung pemukiman kumuh (slum) dan
kampung-kampung di tengah kota yang serba menyesakkan dan liar. Akan
semakin banyak penduduk perkotaan yang tinggal berhimpit-himpit di berbagai
pusat pemukiman yang sebenarnya tidak pantas dihuni oleh manusia. Pemukiman
tersebut akan terlihat jorok dan jauh dari standart kesehatan maupun kenyamanan
hidup.
Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan menjadi
salah satu bagian dari proses pembangunan. Aktivitas perpindahan penduduk dari
desa ke kota hanya merupakan salah satu penyebab proses urbanisasi, di samping
penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan,
perluasan wilayah, maupun perubahan status wilayah dari daerah pedesaan
menjadi daerah perkotaan. Proses urbanisasi di Indonesia diperkirakan akan lebih
banyak disebabkan migrasi desa-kota, yang didasarkan pada makin rendahnya
pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan
status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya
kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang "urban bias", sehingga
memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah
pedesaan (Tjiptoherijanto, 2000).
Kondisi di Desa Sidamulya yaitu kebanyakan orang tidak memiliki lahan
pertanian, pertumbuhan penduduk yang pesat yaitu sebesar 1,6 % menyebabkan
kelebihan tenaga kerja yaitu sejumlah 4,686 jiwa dan adanya kemajuan teknologi
yang merubah budaya masyarakat, sehingga menyebabkan pola pikir manusia
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mendorong masyarakat Sidamulya pergi merantau ke daerah lain yang dianggap
mampu memberikan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Daerah tujuan masyarakat
Sidamulya sebagian besar merantau keluar wilayah kecamatan Wanareja (Data
Monografi, 2015).
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini
mengambil tema yang berkenaan dengan “Pola Migrasi Masyarakat Sidamulya
Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Pola Migrasi Masyarakat Desa
Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ?”.

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola migrasi
masyarakat Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Dapat mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sidamulya
bermigrasi ke kota.
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2. Bagi Masyarakat
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan
gairah bekerja di tempat daerah tujuan (kota)
3. Bagi Pemerintah
Dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di
Desa Sidamulya.
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