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ABSTRACT

The objectives of this research were to analize push and pull factors of circular migra-
tion and it’s effect to social economic aspect of community in Batu Merah.  Batu Merah 
village was taken as research area caused this village is a suburb of Ambon City that 
has many migrant.  Sample was taken by using the simple random sampling method 
to survey 10% of 802 migrant.  The result of this research indicated that main push 
factor to most migrant (41,25%) to migrate was income in origin area that relatively 
low.  Meanwhile, the main pull factor was income in destination area relatively high 
as admitted by 41,25% of migrant.  This research also showed that circular migration 
has positive and negative effect to the social economic aspect of community in Batu 
Merah.  
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PENDAHULUAN
Kata migrasi sangat erat kaitannya den-

gan perkembangan suatu daerah.  Secara umum, 
migrasi dapat diartikan sebagai perpindahan 
penduduk dari suatu tempat ke tempat lain untuk 
tujuan menetap.  Apabila tidak terkontrol dengan 
baik, migrasi dapat menyebabkan penumpukan 
penduduk di suatu wilayah yang menjadi tujuan 
para migran yang dalam hal ini umumnya adalah 
daerah perkotaan.

Menurut Rozy (BKKBN,2007), pertum-
buhan penduduk perkotaan di negara sedang 
berkembang akan berkembang pesat menjadi 2,5 
– 4,0 persen pada tahun 2005 – 2010.  Dampak-
nya, berbagai masalah sosial perkotaan seperti 
kekerasan fisik, perampasan hak atas harta, jiwa, 
seksual, kekerasan dalam rumah tangga menye-
babkan makin kerasnya kehidupan di kota-kota 
besar.  Meskipun demikian, kebijakan mengiso-
lasi atau menutup kota besar bagi migran dari 
desa atau kota kecil bukan merupakan kebijakan 
yang efektif.  

Fenomena tersebut juga terlihat di Kota 
Ambon.  Sebagai ibukota dari Provinsi Maluku, 
Kota Ambon merupakan salah satu kota tujuan 
migran dari kota-kota lain di Provinsi Maluku, 
bahkan juga dari daerah-daerah di luar Provinsi 
Maluku.  Pada saat ini, Kota Ambon yang memi-
liki luas wilayah hanya 0,7 persen dari total luas 
Provinsi Maluku, ternyata menampung 19 persen 

dari total penduduk Provinsi Maluku (BPS Kota 
Ambon, 2006).  Hal ini membuktikan bahwa 
proses migrasi ke Kota Ambon telah, sedang, 
dan akan terus terjadi.  Salah satu daerah di Kota 
Ambon yang banyak dihuni oleh para migran 
adalah Desa Batu Merah di Kecamatan Sirimau.  
Secara kasat mata, kepadatan penduduk di desa 
ini sangat tinggi dengan variasi suku dan profesi/
mata pencaharian.

Bagi para migran, keputusan untuk 
melakukan migrasi tentu disebabkan oleh ber-
bagai faktor.  Keseluruhan faktor ini sering 
dikelompokkan atas dua bagian, yaitu faktor 
pendorong dan faktor penarik.  Faktor pendo-
rong dan faktor penarik ini tidaklah sama untuk 
setiap migran dan setiap daerah, sehubungan 
dengan itu, peneliti merasa tertarik untuk meng-
kaji lebih dalam tentang hal tersebut, khususnya 
tentang migrasi sirkuler di Kota Ambon dengan 
mengambil wilayah sampel (sample area) yaitu 
Desa Batu Merah.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis faktor-faktor pendorong 
dan penarik yang menyebabkan proses migrasi 
sirkuler serta menganalisis dampak migrasi 
sirkuler terhadap aspek sosial ekonomi di desa 
Batu Merah, Kota Ambon. 
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Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Batu Merah, 
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.  Pemilihan 
desa Batu Merah dilakukan secara sengaja (pur-
posive) dengan pertimbangan bahwa desa Batu 
Merah merupakan salah satu desa di pinggiran 
Kota Ambon yang memiliki banyak migran 
sirkuler sebagai penduduknya.  Keseluruhan 
kegiatan penelitian ini berlangsung selama dua 
bulan.    Populasi dalam penelitian ini adalah 
para migran sirkuler yang bermukim di desa Batu 
Merah yang berjumlah 802 orang. Pengambilan 
sampel dilakukan secara acak sederhana (simple 
random sampling) sebesar 10 persen dari jumlah 
populasi.  Dengan demikian, responden yang ter-
jaring dalam penelitian ini berjumlah 80 orang.
Pengumpulan dan Analisis Data

Variabel yang diteliti meliputi karakter-
istik responden, faktor pendorong (push factor), 
dan faktor penarik (pull factor) sebagai data 
primer yang pengumpulannya dilakukan melalui 
wawancara langsung dengan responden berdasar-
kan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelum-
nya.  Disamping itu, turut pula dikumpulkan data 
sekunder yang berupa data dan informasi lain 
yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal 
dari kantor desa Batu Merah dan tokoh-tokoh 
masyarakat sehingga pada akhirnya diperoleh 
data dan informasi yang benar-benar mencukupi 
untuk menjelaskan tujuan penelitian ini.  Analisis 
data dilakukan secara deskriptif untuk menjawab 
permasalahan penelitian.  
Defenisi operasional 
 1.     Migrasi sirkuler adalah pergeseran pen-

duduk non permanen/relatif permanen dari 
daerah asal ke daerah tujuan untuk jangka 
waktu minimal tertentu. 

2.     Faktor pendorong (push factor) adalah 
faktor-faktor yang mendorong (dari daerah 
asal) seseorang untuk melakukan migrasi 
sirkuler.

3.     Faktor penarik (pull factor) adalah faktor-
faktor menjadi daya tarik (di daerah tujuan) 
bagi seseorang untuk melakukan migrasi 
sirkuler.

 HASIL DAN PEMBAHASAN

 1.  Karakteristik Responden
 Umur dan Tingkat Pendidikan 
 Penelitian terhadap karakteristik responden 

yang meliputi umur, jenis kelamin, dan 
tingkat pendidikan secara lengkap disajikan 
pada Tabel 1.  

 Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Kelompok 
Umur dan Tingkat Pendidikan 

Sumber:  Analisis Data Primer
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

kisaran umur responden adalah 15 – 59 tahun den-
gan jumlah terbesar berada pada kelompok umur 
15 – 29 tahun (50,00%). Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden yang melakukan 
migrasi sirkuler tergolong tenaga produktif yang 
berusia muda (>30 thun).  Ditinjau dari sudut 
jenis kelamin, ternyata migran sirkuler laki-laki 
lebih banyak dibandingkan wanita.  Kenyataan ini 
dapat dipahami karena kaum laki-laki merupakan 
kepala keluarga yang memang memiliki tang-
gungjawab utama dalam memenuhi kebutuhan 
rumahtangga, sementara  migran perempuan 
didominasi oleh kaum perempuan yang belum 
menikah.  

Tingkat pendidikan para migran cukup 
bervariasi, namun sebagian besar para migran 
hanya berpendidikan tamat sekolah dasar. Tentu 
saja keadaan ini cukup memprihatinkan mengin-
gat rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki 
oleh para migran, apalagi jika tidak didukung 
dengan pendidikan non formal yang relevan 
dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, jenis 
pekerjaan yang ditekuni juga terbatas pada pe-
kerjaan informal, seperti pedagang dan pembantu 
rumah tangga (Tabel 2).

Disamping pedagang dan pembantu 
rumah tangga, jenis pekerjaan penyedia jasa 
kemasyarakatan dan karyawan swasta menjadi 
pilihan bagi banyak migran.  Jasa kemasyara-
katan meliputi pramusaji di beberapa restoran, 
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café, pub, karaoke, dan pramuria (pekerja seks 
komersial/PSK).  Jenis pekerjaan ini didominasi 
oleh migran perempuan.  Karyawan swasta ban-
yak dijumpai pada CV dan PT yang tumbuh subur 
di Kota Ambon akhir-akhir ini dengan berbagai 
bidang layanan.

Faktor yang berpengaruh langsung ter-
hadap jenis pekerjaan adalah pendapatan.  Pada 
Tabel 2 dapat dilihat bahwa pendapatan terbesar 
berasal dari jenis pekerjaan jasa kemasyarakatan 
sehingga tidak mengherankan jika jenis pekerjaan 
ini menjadi pilihan bagi banyak migran, terutama 
kaum perempuan.  Pendapatan terkecil berasal 
dari jasa transportasi (tukang becak).  Saat ini, 
posisi becak sebagai sarana transportasi banyak 
digantikan oleh ojek motor.  Masyarakat lebih 
memilih menggunakan jasa ojek motor karena 
lebih cepat dari sudut waktu tempuh dan lebih 
murah dari sudut ongkos.  
Tabel 2.  Distribusi Responden Menurut Jenis Peker-

jaan dan Tingkat Pendapatan     

Sumber:  Analisis Data Primer

Faktor-faktor Penyebab Migrasi Sirkuler
Menurut Lee dalam Mantra (1995) ter-

dapat dua faktor dominan yang mempengaruhi 
seseorang dalam mengambil keputusan untuk 
melakukan migrasi, yaitu:  (1) faktor-faktor di 
daerah asal (faktor pendorong/push factor), dan 
(2) faktor-faktor di daerah tujuan (faktor penarik/
pull factor).   
a. Faktor Pendorong (Push Factor)

Faktor pendorong (push factor) dalam 
penelitian ini yang terkait dengan aspek sosial 
ekonomi, meliputi penghasilan, lapangan peker-
jaan, produktivitas pertanian, dan akses terhadap 
pelayanan sosial.  Kajian mengenai distribusi 
responden menurut faktor pendorong bermigrasi 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Distribusi Responden Menurut Faktor 
Pendorong Bermigrasi 

Sumber :  Analisis Data Primer  
Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor pendo-

rong utama para migran sirkuler untuk bermigrasi 
adalah faktor pendapatan.  Sebagian besar migran 

(41,25%) menyatakan bahwa pendapatan yang 
mereka peroleh di daerah asal relatif rendah, 
bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi ke-
butuhan hidup sehari-hari.  Sehubungan dengan 
itu, mereka meninggalkan daerah asal mereka 
dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan 
yang lebih baik.  Bagi para migran yang belum 
bekerja, kesulitan mendapatkan lapangan kerja 
di daerah asal mendorong para migran untuk 
mengadu nasib di Kota Ambon.  

Faktor pendorong lain adalah kepemilikan 
lahan pertanian.  Para migran banyak yang tidak 
lagi memiliki lahan pertanian di daerah asal.  
Keadaan ini sesuai dengan pendapat Mubyarto 
(1983) yang menjelaskan bahwa dalam perkem-
bangannya banyak petani di Indonesia yang tidak 
memiliki lahan alias hanya sebagai buruh tani.  
Ditengah tekanan ekonomi yang semakin kuat, 
pendapatan sebagai buruh tani tidak lagi dapat 
diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
rumah tangga.  Kenyataan lain adalah terjadinya 
gagal panen yang seringkali tidak diantisipasi 
sebelumnya oleh para petani.  Akibatnya, petani 
tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih pe-
kerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup 
rumah tangganya.  Sehubungan dengan itu, ban-
yak petani yang gagal panen dan buruh tani yang 
meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari 
pekerjaan lain dengan bermigrasi ke Kota Am-
bon.  Keadaan yang sama juga dikemukakan oleh 
Danny (1996) yang menjelaskan bahwa situasi 
ketertekanan ekonomi (rendahnya produktivitas 
pertanian) nampaknya lebih mendorong orang 
untuk melakukan migrasi. 

Adat istiadat yang dianggap menekan 
kebebasan masyarakat juga menjadi faktor pendo-
rong bagi sebagian migran untuk bermigrasi.  Hal 
ini dimungkinkan karena dalam kehidupan sosial 
kemasyakatan berlaku norma atau aturan-aturan 
yang mengikat sehingga berimplikasi pada ruang 
gerak masyarakat dalam beraktivitas. Kadan-
gkala norma atau aturan-aturan adat isitiadat 
seringkali disertai sanksi-sanksi bila ada yang 
melanggarnya.        
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b. Faktor Penarik (Pull Factor)  

Faktor penarik dalam penelitian ini yang 
terkait dengan aspek sosial ekonomi, meliputi 
penghasilan/upah di daerah tujuan lebih besar, 
mudah mendapatkan pekerjaan, terdapat pusat-
pusat pemasaran, dan ajakan teman yang telah 
lebih dahulu bermigrasi. Distribusi responden 
menurut faktor penarik dalam bermigrasi dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Distribusi Responden Menurut Faktor 
Penarik Bermigrasi 

 Sumber:  Analisis Data Primer  
Faktor penghasilan yang lebih besar di 

daerah tujuan merupakan faktor yang dominan 
sebagai penarik orang bermigrasi.  Hal ini seja-
lan dengan kenyataan bahwa faktor pendorong 
dominan bagi para migran bermigrasi adalah 
penghasilan di daerah asal yang relatif rendah 
(Tabel 3).  Masih terkait dengan penghasilan, fak-
tor penarik lain adalah adanya anggapan bahwa 
di Kota Ambon mudah mendapatkan pekerjaan, 
terutama pekerjaan di sektor informal dan jasa.  
Faktor menarik lainnya adalah ajakan teman 
yang telah lebih dulu bermigrasi.  Informasi dari 
teman yang bermigrasi lebih dahulu merupakan 
alat yang sangat ampuh bagi seseorang untuk 
memutuskan bermigrasi.  Sehubungan dengan itu, 
seringkali ditemukan para migran baru di rumah/
kediaman migran lama untuk sementara waktu 
sebelum mendapatkan pekerjaan dan tempat 
tinggal sendiri, terlebih-lebih pada saat arus balik 
dari luar kota Ambon ke Kota Ambon seperti pada 
saat peringatan hari-hari besar keagamaan, libur 
panjang, ataupun kegiatan insidental lainnya.      

Faktor kebebasan menentukan pilihan 
tanpa dibatasi adat-istiadat di kota, dalam hal ini 
Kota Ambon menjadi penarik bagi para migran 
yang merasa kebebasan mereka di daerah asal 
dibatasi oleh adat-istiadat.  Perkembangan jaman 
dan implikasinya terhadap peningkatan kebutuhan 
hidup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas 
seringkali menyebabkan seseorang membutuhkan 
kebebasan yang lebih luas dalam bertindak untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut.  Terkait dengan 

hal tersebut, hal-hal yang dianggap menghambat 
atau membatasi, sedapat mungkin dihindari dan 
seringkali keputusan bermigrasi ke daerah lain 
menjadi pilihan.     

Faktor ketersediaan tempat hiburan yang 
cukup banyak di Kota Ambon merupakan penarik 
bagi sebagian migran.  Demikian pula ketersedi-
aan sarana dan prasarana yang lebih lengkap di 
Kota Ambon.  Faktor penarik ini dijumpai pada 
para migran yang berasal dari daerah yang kurang 
berkembang dibandingkan Kota Ambon.  
Dampak Migrasi Sirkuler terhadap Aspek 
Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Batu 
Merah 

Dampak sosial ekonomi yang timbul se-
bagai akibat adanya arus migrasi sirkuler dapat 
bersifat positif dan negatif.  Dampak positif yang 
timbul adalah timbulnya sumber pendapatan 
baru bagi masyarakat di desa Batu Merah, yaitu 
sebagai penyedia tempat tinggal (rumah kos dan 
rumah kontrakan) yang sangat dibutuhkan oleh 
para migran yang belum memiliki tempat tinggal 
tetap.  Disamping itu, dalam lingkup yang lebih 
luas, para migran juga menghasilkan sumbangan 
pada pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kota 
Ambon melalui berbagai jenis mata pencaharian 
yang digeluti dalam bentuk retribusi.  Ditinjau 
dari sudut sosial, keberadaan para migran sirkuler 
juga membuka peluang terjadinya akulturasi 
budaya melalui proses perkawinan campuran 
(amalgamasi) seperti yang diutarakan oleh 
Soekanto (1987).

Dampak negatif yang ditimbulkan migrasi 
sirkuler antara lain tingginya kepadatan penduduk 
yang seringkali menjadi penyebab timbulnya ker-
awanan sosial.  Disamping itu, banyaknya rumah 
kos/kontrakan menyebabkan lingkungan pemuki-
man terlihat kurang tertata dengan baik.  Akibat 
lainnya adalah timbulnya masalah kesehatan 
lingkungan (sampah) sebagai akibat tingginya 
aktivitas para migran sirkuler pada pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi.

Hal  lain yang mengkhawatirkan adalah 
keberadaan para migran, khususnya migran 
perempuan  yang bekerja sebagai pekerja seks 
komersial (PSK) pada tempat-tempat hiburan 
yang sangat meresahkan masyarakat.  Masyarakat, 
terkhusus kaum ibu sangat mengkhawatirkan ke-
beradaan PSK karena dapat merusak moral dan 
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etika generasi muda di desa tersebut.  

 PENUTUP

Kesimpulan
1.   Ditinjau dari karakteristik individu, para 

migran di Desa Batu Merah didominasi oleh 
kaum pria. Dominasi umur adalah 15 – 29 
tahun dengan tingkat pendidikan dominan 
adalah sekolah dasar.  Jenis pekerjaan utama 
adalah pedagang, jasa rumah tangga, dan 
jasa kemasyarakatan.    

2.   Faktor-faktor pendorong (push factors) ter-
jadinya migrasi sirkuler di Desa Batu Merah 
adalah: (1) penghasilan di daerah asal yang 
relatif rendah, (2) terbatasnya lapangan kerja 
di daerah asal, (3) tidak adanya kepemilikan 
lahan pertanian, (4) terjadinya kegagalan 
panen, dan (5) adanya ketentuan atau norma-
norma adat-istiadat yang dianggap mengikat 
dan membatasi.

3.  Faktor-faktor penarik (pull factors) ter-
jadinya migrasi sirkuler di Desa Batu Merah 
adalah:  (1)  penghasilan di daerah tujuan 
besar, (2)  anggapan bahwa di daerah tujuan 
mudah mendapatkan pekerjaan, (3)  ban-
yaknya tempat hiburan di daerah tujuan, (4)  
ketersediaan sarana dan prasarana yang san-
gat mendukung aktivitas, (5) ajakan teman 
yang sudah terlebih dahulu bermigrasi, dan 
(6)  kebebasan menentukan pilihan tanpa 
dibatasi adat-istiadat.

4.     Dampak positif migrasi sirkuler terhadap 
aspek sosial ekonomi masyarakat di Desa 
Batu Merah adalah: (1) timbulnya sumber 
pendapatan baru bagi masyarakat, yaitu 
sebagai penyedia tempat tinggal, (2) me-
ningkatnya pendapatan asli daerah melalui 
berbagai bentuk retribusi, (3) terjadinya 
akulturasi budaya melalui proses perkawi-
nan campuran (amalgamasi).

5.    Dampak negatif migrasi sirkuler terhadap as-
pek sosial ekonomi masyarakat di Desa Batu 

Merah adalah: (1) tingginya kepadatan pen-
duduk yang dapat menyebabkan terjadinya 
kerawanan sosial, (2)  lingkungan pemuki-
man yang kurang tertata karena banyaknya 
bangunan yang hanya memperhitungkan 
aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan 
aspek lingkungan, (3) timbulnya masalah 
kesehatan lingkungan (sampah), dan (4)  
keberadaan PSK yang dikhawatirkan dapat 
merusak moral dan etika generasi muda di 
desa tersebut.  

Saran 
Migrasi sirkuler tidak akan dapat dihen-

tikan selama kesenjangan antara daerah asal dan 
daerah tujuan migrasi masih ada.  Sehubungan 
dengan itu, hal yang dapat dilakukan adalah 
menghilangkan atau setidak-tidaknya mem-
perkecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
migrasi sirkuler tersebut.  Hal ini perlu kerjasama 
yang sinergis antara para migran, masyarakat dan 
pemerintah setempat.  Perlu adanya kajian-kajian 
dan pembahasan-pembahasan yang melibatkan 
semua pihak sehingga keberadaan migran sirkuler 
di Desa Batu Merah daerah-daerah lain yang 
menjadi tujuan migrasi dapat menjadi pendukung 
pembangunan di daerah tersebut, bukan hanya 
pembangunan di bidang ekonomi, tetapi juga di 
bidang sosial dan budaya.
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