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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kecenderungan yang terjadi dalam perkembangan kota-kota di negara-negara 

dunia ketiga, termasuk Indonesia, adalah adanya pertumbuhan penduduk yang begitu 

pesat, yang seringkali tidak lagi dapat diantisipasi oleh daya dukung kota secara 

layak, terutama dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas kehidupan bagi warganya. 

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota tersebut di samping terjadi karena 

pertumbuhan yang bersifat alami, terutama juga disebabkan oleh arus urbanisasi. 

Meningkatnya arus urbanisasi tersebut nampaknya berseiring banyaknya pusat-pusat 

perekonomian yang dibangun di daerah perkotaan, terutama dalam bidang 

industrialisasi. Peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan akan menimbulkan 

berbagai permasalahan serta membawa konsekuensi dalam segala aspek kehidupan di 

perkotaan. Banyak kota besar yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi 

menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, perumahan, transportasi, dan lapangan 

kerja lebih dari yang minimal kepada sebagian penduduknya. 

Di Indonesia, gejala urbanisasi mulai tampak menonjol sejak tahun 1970-an, 

di saat pembangunan sedang digalakkan, terutama di kota-kota besar. Beberapa faktor 

disinyalir menjadi pendorong meningkatnya arus urbanisasi, di antaranya: (1) 

perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas antara desa dengan kota dalam 

berbagai aspek kehidupan (Saefullah, 1994:35),  (2) semakin meluas dan 
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membaiknya sarana dan prasarana transportasi, (3) pertumbuhan industri di kota-kota 

besar yang banyak membuka peluang kerja, (4) pembangunan pertanian, khususnya 

melalui paket program revolusi hijau (Hugo, 1975). Tetapi pada umumnya faktor 

ekonomi dianggap sebagai faktor utama menjadi pendorong arus urbanisasi. 

Berkaitan dengan faktor pembangunan pertanian di atas, beberapa ahli melihat 

bahwa selama ini usaha pembangunan pedesaan yang diharapkan mampu 

membendung arus urbanisasi umumnya tidak terlalu berhasil dalam banyak hal, 

bahkan justru memacu arus urbanisasi menjadi semakin besar. Beberapa peneliti 

seperti Collier (1974), Mantra (1980), dan White (1989) menemukan modernisasi 

pertanian di pedesaan Jawa ternyata merangsang gerak penduduk ke luar desa. Hal ini 

disebabkan pembangunan pertanian dengan teknologi yang lebih modern justru telah 

meningkatkan jumlah buruh tani yang tidak bertanah, sehingga mendorong terjadinya 

polarisasi sosial. Collier (1974:12-30) berdalih revolusi hijau hanya membuka 

kesempatan yang lebih luas kepada petani yang berlahan luas dalam menerima 

teknologi, sehingga mereka sebagai kelas komersial mengabaikan loyalitasnya 

kepada petani miskin. Lambat laun masyarakat desa menjadi semakin terpolarisasi 

(Amaluddin, 1987:30). 

Akibat yang muncul kemudian dengan terjadinya polarisasi tersebut 

adalah  banyak masyarakat pedesaan, baik dengan sukarela maupun terpaksa, keluar 

dari desa tempat kelahirannya dan pergi mengadu nasib mencari pekerjaan di kota 

karena semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia di desa. Penulis menemukan 

fenomena dimana banyak kaum produktif yang justru melakukan urbanisasi, dengan 
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berbagai tujuan seperti yang telah dikemukakan beberapa tokoh diatas, meskipun bisa 

dikatakan mereka berurbanisasi untuk meningkatkan tarap hidup di desa, namun pada 

kenyataannya hal ini justru banyak mempengaruhi pembangunan di desa yang 

ditinggalkan, terutama pembangunan yang berbasis masyarakat, dimana banyak 

potensi lahan yang tidak tergarap. Hal ini menyebabkan banyak lahan kosong dan 

ketidak berkembangannya desa yang ditinggalkan.  

Tolak ukur kesejahteraan yang ada di Desa Pakalongan mayoritas ditentukan 

oleh kesuksesannya ketika melakukan urbanisasi, karena dari data yang didapat 64% 

masyarakat Desa Pakalongan melakukan urbanisasi.   

Tabel 1.1 

Data Urbanisasi Desa Pakalongan 

Usia Laki-laki Perempuan 

Urbanisasi 

Laki-laki 

Urbanisasi 

Perempuan 

Jumlah % 

15-60 1.449 1.776 1.014 1.047 

70%(lk) 

59%(pr) 

Jumlah 3.225 2.061 64% 

Sumber: Data Desa Pakalongan Tahun 2017  

 Urbanisasi sebagai gejala sosial, ekonomi, dan budaya ternyata menyajikan 

cerita yang menarik tidak saja menyangkut kota besar di mana para migran 

berdatangan, namun juga menyangkut desa asal migran. Hal ini disebabkan oleh 

sikap kaum migran yang secara kultural masih tetap sebagai orang desa, walaupun 

mereka telah puluhan tahun hidup di kota. Anggapan dan sikap bahwa mereka hidup 
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di kota-kota, pada umumnya masih mengadakan hubungan, bahkan mengirimkan 

sebagian penghasilannya ke desa. Namun bila disimak lebih mendalam, keberadaan 

urbanisasi ternyata tidak selalu membawa akibat yang menguntungkan bagi warga 

pedesaan. hanya sementara waktu, tidak hanya ditunjukkan dalam hal kualitas 

tersebut, melainkan mereka juga membangun ekonomi desanya.  

Penelitian atau studi urbanisasi telah banyak dilakukan, yang umumnya lebih 

menyoroti pola adaptasi yang dilakukan para pendatang setibanya mereka di 

perkotaan dan juga besarnya arus urbanisasi sebagai akibat kesenjangan kondisi 

sosial ekonomi yang cukup menonjol antara daerah pedesaan dengan perkotaan. 

Kesenjangan yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan pada gilirannya 

mendorong penduduk pedesaan untuk mencari alternatif lain guna meningkatkan 

penghasilan atau menikmati fasilitas yang ada di daerah perkotaan.  

Sementara itu studi yang berkaitan dengan perubahan pada daerah asal migran 

belum banyak dilakukan. Studi ini akan melihat proses urbanisasi yang terjadi dari 

salah satu desa di Tasikmalaya Jawa Barat yang sebagian penduduknya berurbanisasi, 

terutama ke Jakarta dan Bandung, dari fenomena ini urbanisasi terlihat berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pakalongan.  

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana 

orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih 

jauh, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut 

Wipipedia pula, dalam kebijakan social, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari 

ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang 

kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya, dimana harus 

terpenuhinya juga beberapa indikator kesejahteraan.  

Adapun indikator tersebut diantaranya adalah. Pertama. Jumlah dan 

pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan 

berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. 

Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat 

memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnyan. Kedua, pendidikan 

yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan 

nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah 

merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, 

semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. 

(Abraham, 1993: 21)  

1.2 Idenntifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di analisis identifikasi masalahnya 

meliputi: 

1. Kondisi Arus Urbanisasi yang semakin meningkat pada setiap tahunnya 

2. Adanya interaksi dari desa ke kota mempengaruhi keadaan masyarakat Desa 

Pakalongan dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayan 

3. Urbanisasi menghambat pada pembangunan Desa Pakalongan, Kecamatan 

Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya   
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4. Angkatan Kerja Desa Pakalongan 64% diantaranya melakukan urbanisasi  

5. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi di 

Desa Pakalongan   

6. Tuntutan ekonomi menyebabkan angkatan kerja usia produktif desa pakalongan 

melakukan urbanisasi   

1.3 Rumusan Masalah  

1 Apa yang menyebabkan masyarakat Desa Pakalongan melakukan urbanisasi?  

2 Bagaimana perubahan sosial masyarakat Desa Pakalongan, Kecamatan 

Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya?  

3 Bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Pakalongan setelah adanya 

urbanisasi?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa penyebab masyarakat Desa Pakalongan melakukan 

urbanisasi  

2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial masyarakat Desa Pakalongan  

3. Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Pakalongan 

setelah adanya urbanisasi  
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian 

dalam bidang ilmu sosiologi, terutama yang ingin mempertajam kajian mengenai 

kesejahteraan sosial dan urbanisasi   

2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk Kabupaten Tasikmalaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan dalam pengetahuan mengenai sebab dan akibat yang 

ditimbulkan oleh urbanisasi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Pakalongan  

b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai urbanisasi 

c. Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan 

masalah yang diteliti oleh peneliti  

1.6 Kerangka Pemikiran  

Urbanisasi merupakan salah satu gejala yang banyak menarik perhatian 

dewasa ini karena tidak hanya berkaitan dengan masalah demografi, tetapi juga 

mempunyai pengaruh penting terhadap proses pertumbuhan ekonomi (Keban T.Y, 

1990). Dalam batas-batas tertentu urbanisasi dapat mendorong pembangunan tetapi 

sebaliknya dapat juga menghambat pembangunan. Hubungan yang positif antara 
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tingkat urbanisasi suatu negara, dengan tingkat pendapatan per kapita negara yang 

bersangkutan, hal ini didukung oleh data empiris pada beberapa negara sehingga 

memberikan keyakinan bahwa urbanisasi mempunyai peran yang penting dalam 

pembangunan berimplikasi bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan, 

urbanisasi diperlukan.  

Dilihat dari segi pendekatan demografis urbanisasi dapat diartikan sebagai 

proses peningkatan konsentrasi penduduk diperkotaan sehingga proporsi penduduk 

yang tinggal diperkotaan secara keseluruhan meningkat, dimana secara sederhana 

konsentrasi tersebut dapat diukur dari proporsi penduduk yang tinggal diperkotaan, 

kecepatan perubahan proporsi tersebut atau kadang-kadang perubahan jumlah pusat 

kota.  

Adapun faktor-faktor sehingga terjadi urbanisasi dimana faktor sosial 

ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi 

kebutuhan (needs) seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain 

yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi antara daerah asal dan daerah tujuan 

terdapat perbedaan nilai kefaedahan wilayah (place utility). Dimana daerah tujuan 

harus mempunyai nilai kefaedahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

daerah asal untuk dapat menimbulkan mobilisasi penduduk. Ada beberapa kekuatan 

yang menyebabkan orang terikat pada daerah asal dan ada juga kekuatan yang 

mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal (Mitchell, 1961). Kekuatan yang 

mengikat orang untuk tinggal di daerah asal di sebut kekuatan sentripetal (centripetal 

forces) dapat berupa ikatan kekeluargaan, hubungan  sosial, pemilikan tanah, dan 
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sebagainya dan kekuatan yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal di 

sebut kekuatan sentrifugal (centrifugal forces) dapat berupa lapangan pekerjaan yang 

terbatas atau kurang lapangan pekerjaan selain agraris perbedaan upah antara desa 

dengan kota atau mungkin kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia di daerah 

asal, dan lain-lain. 

Everet S. Lee (1966), Todaro (1979) dan Titus (1982) berpendapat bahwa 

motivasi sesorang untuk pindah adalah motif ekonomi, motif tersebut berkembang 

karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Todaro menyebut motif utama 

tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. 

S. Lee (1976) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat upah kerja 

antara perbedaan dengan perkotaan yang menyebabkan terjadinya perpindahan 

penduduk dari desa ke kota yang pesat.  

Undang-undang Republik Indonesia nomer 13 tahun 1998 menyebutkan 

kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material 

maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan 

batin yang memungkinkan bagi setiap warga untuk memeuhi kebutuhan jasmani, 

rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan 

menjungjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.  

kesejahteraan adalah sesuatu yang utuh, meliputi kelayakan kompensasi 

finansial dan kelayakan kehidupan. Kesejahteraan juga soal perlakuan. kesejahteraan 

juga soal membangun lingkungan kerja yang layak. Dalam realitasnya, ini soal hal-

hal keseharian yang seringkali luput dari perhatian kita. 
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Menurut Suparlan (Suud, 2006:5) kesejahteraan sosial menandakan keadaan 

sejahtera pada umumnya yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, dan 

bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial saja, jadi merupakan 

suatu keadaan dan kegiatan. Dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan, 

pemenuhan kebutuahn pokok, kualitas hidup dan pembangunan manusia (Sen, 

2008:8).  

Ada tujuh karakteristik dalam kesejahteraan sosial yaitu (Takehara, 

2015:144):   

1. Tuntutan ekonomi yang stabil  

2. Tuntutan pekerjaan yang layak  

3. Tuntutan keluarga yang stabil  

4. Tuntutan jaminan kesehatan  

5. Tuntutan jaminan pendidikan  

6. Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat  

7. Tuntutan kesempatan budaya dan rekreasi   

Hal-hal di atas menjadi tuntutan dasar dalam masyarakat sosial. Ketika semua 

karakteristik atau tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat sudah terpenuhi secara 

otomatis, kesejahteraan sosial juga sudah didapat.  

Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat di 

konseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan, yaitu sebagai 

berikut: 1) isu-isu sosial 2) tujuan-tujuan kebijakan 3) perundangan/peraturan 4) 

program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan 
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mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah 

selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan.  

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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