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MIGRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT . 

Studi kasus di Yogyakarta 

 

Mawanti Widyastuti 

Jurusan Pendidikan Geografi, FIS UNY 

 

Abstrak 

 Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan 

tujuan menetap. Penduduk Indonesia kecenderungan melakukan migrasi. Migrasi terjadi 

karena kurangnya lapangan pekerjaan juga kurangnya fasilitas pendidikan tinggi di daerah 

asal, sehingga mereka menuju ke daerah tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik. 

 Migrasi berdampak  positif dan negatif, tetapi yang terjadi banyak negatifnya di 

daerah tujuan khususnya di wilayah kota. Masyarakat  yang mula-mula hidupnya nyaman, 

menjadi tergeser dengan banyaknya migran yang masuk ke wilayah tersebut. Kehidupan 

masyarakat menjadi  berubah baik kehidupan sosial maupun budaya, lapangan pekerjaan 

semakin berkurang; budaya gotong royong juga semakin terkikis. Dampak yang paling 

rawan adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan kota, baik polusi udara, air, tanah 

dan tata kota yang tidak teratur. 

 Solusi untuk mengatasi dampak migrasi terhadap masyarakat , perlu adanya 

aturan yang bijaksana yaitu: 1) Pembangunan yang merata di segala bidang diberbagai 

wilayah, 2) Perlunya transportasi umum yang lancar, bersih, aman dan murah; 3) 

Pembangunan  yang berwawasan lingkungan. 

Kata kunci :Migrasi,dampak migrasi. 
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Pendahuluan 

 Transportasi saat sekarang kemajuannya sangat pesat, hal tersebut menyebabkan 

seseorang dengan mudah menuju kesuatu tempat. Fenomena yang terjadi di Indonesia 

pada saat sekarang adalah mengalirnya penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Daerah 

asal dan daerah tujuan dengan mudah dijangkau dan dalam waktu yang relatif lebih cepat 

dan singkat bisa mencapai tujuan. Aliran mudik yang begitu padat bisa terlihat pada masa-

masa liburan panjang, khususnya pada hari libur Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Pemudik 

yang sangat banyak serta dengan berbagai permasalahan yang terjadi, menunjukkan 

cukup banyaknya migran di kota kota besar, misalnya Jakarta dan Yogyakarta. Migrasi ke 

wilayah kota-kota besar ternyata menimbulkan dampak bagi wilayah kota tempat tujuan 

wisata tersebut. Permasalahan akibat banyaknya migran kekota sampai sekarang masih 

menjadi pemikiran bagi pemerintah, dalam mengatasi masalah tersebut maupun dalam 

memberikan solusi ; khususnya dalam membuat suatu kebijakan. 

Migrasi 

 Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu 

tempat ke tempat lain melampaui batas politik/ negara ataupun batas administratif/ batas 

bagian dalam satu negara. ( Sri Moertiningsih,dkk : 2010 : 123 ). Migrasi sering disebut 

dengan perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Dimensi 

penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi , yaitu dimensi waktu dan tempat. 

Badan Pusat Statistik untuk menetapkan waktu , masih dianggap penduduk apabila berada 

dalam rumah tangga tersebut minimal enam bulan secara berturut-turut. 

Faktor Migrasi 

 Pada dasarnya, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dari daerah asal dan faktor 

penarik didaerah tujuan. ( Mantra ,2012 : 181 ). 

Faktor pendorong ( push factors ) dapat berupa makin berkurangnya sumber-sumber 

kehidupan , menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal , juga alasan pendidikan , 

pekerjaan dan perkawinan. Faktor penarik ( pull factors )  di Yogyakarta antara lain adanya 

harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, adanya 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, juga banyaknya pusat 

kebudayaan , banyaknya tempat tempat hiburan serta banyaknya fasilitas yang terdapat 

di Yogyakarta; selain itu juga banyaknya tempat-tempat wisata. 

Dampak Migrasi 

 Akibat dari banyak penduduk yang melakukan migrasi menimbulkan dampak 

positif dan negatif. Dampak positif yang terjadi di Yogyakarta adalah semakin 

meningkatnya pembangunan di Kota Yogyakarta , selain itu semakin banyaknya lapangan 

pekerjaan yang bervariasi karena sesuai dengan kompetensi migran tersebut. Yogyakarta 

karena sebagai tempat pendidikan , sehingga   fasilitas – fasilitas pendidikan semakin 
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meningkat di Yogyakarta . Pendapatan dari masyarakat di kota Yogyakarta juga meningkat, 

dengan membuka kos-kosan maupun berjualan ataupun sebagai pemandu wisata maupun 

berbagai aktivitas  yang bisa menambah pendapatan. 

Dampak negatif dari migrasi ke kota Yogyakarta, yaitu berubahnya kehidupan sosial 

budaya masayarakat Yogyakarta , yang pada masa tahun 1970 an -1980 terkenal 

masyarakatnya sangat sopan-sopan, beretika, ramah, hidup bergotong-royong, saling 

menolong. Pada saat sekarang kehidupan di Kota Yogyakarta sudah mulai individu, 

konsumerisme. Lapangan pekerjaan semakin berkurang karena sudah banyak direbut oleh 

orang pendatang / migran. Dampak negatif yang sekarang banyak terjadi adalah masalah 

pencemaran lingkungan, udara polusinya semakin tinggi akibat dari padatnya kendaraan . 

Pencemaran air, dan tanah , karena jumlah migrasi masuknya cukup banyak , dan mereka 

membutuhkan rumah sehingga jarak rumah sangat dekat dan padat ; akibatnya terjadi 

pencemaran air dan tanah. Dampak negatif yang lain karena pendatang atau penduduk 

migrasi masuk membutuhkan tempat tinggal, sehingga lahan hijau semakin sempit , yang 

akhirnya terjadi tata kota tidak teratur , hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat kota 

Yogyakarta menjadi tidak nyaman. 

Solusi 

 Akibat dari migrasi menimbulkan dampak bagi masyarakat khususnya masyarakat 

kota Yogyakarta , untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal 

,antara lain Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah 

Indonesia ; dengan harapan bila fasilitas di daerah asal sudah baik maka orang tidak perlu 

melakukan migrasi ke daerah lain. Pemerintah perlu menyediakan transportasi umum yang 

baik , murah, aman, dan lancar ; dengan tujuan orang tidak perlu melakukan migrasi 

karena dari wilayah asal bisa ditempuh dengah mudah , cepat, nyaman, dan murah. Solusi 

yang lain dan penting adalah Pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan harus 

berwawasan lingkungan. Jadi membangun tidak asal membangun , tetapi harus 

memperhatikan lingkungan, khususnya lingkungan hijau; sehingga tercipta keindahan, 

kerapian, dan berkurangnya pencemaran. 

Kesimpulan 

 Migrasi mempunyai dampak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kota 

Yogyakarta. Dampak negatif terhadap masyarakat berkurang , perlu bantuan Pemerintah 

dengan cara : 

1. Pembangunan yang merata di segala bidang. 

2. Perlu adanya transportasi umum yang baik dan murah. 

3. Pembangunan harus berwawasan Lingkungan Hidup. 
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