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l'okok musalah penelitian yaitu: (I) ketn ana saja tujuan migrasi penduduk di Dacrah Tingka: 
11 yang berasal dari Desa Tertnggal di Jawa Tim III'; (2) dengan melihat pcngaruh atau dam pak 
tu igrasi terscbut terhadap desa tertinggal, maka perlu dianalisis faktor apa saja yang 
ntempengaruhi niat bcrm igrasi penduduk; (3) dengan terjadinya m igran terseb ut, apa dapat 
meningkatkan pendapatan keluarga maupun pembangunan daerah/ desa. 

Tujuan pcnclitian yaitu.t I} tncngetahui berbagai dacrah tujuan migrasi; (2) inengctahui 
foktor-faktor yang menyebabkan migrasi, khususnya tentang keinginan m igran untuk tidak 
tnenctap atau nrenetap di tem pat tujuan/ kola: dan (3) m enganalisis pengaruh iu igrasi tcrhadap 
kcluarga dan dcsa yang ditinggalkan. Hasil pcnelitian ini diharapkan dapat mcnggam barkan 
pengaruh m igrasi dltinjau dari aspek ekonom i terhadap keluarga dan daerah yang ditinggalkan 
pada dcsa tertinggal. Pada akhirnya. diharapkan dapat dipakai untuk menentukan kebijakan 
pcmbangunan ckonomi daerah tingkat 11 dan peningkatan atau perbaikan kesejahteraan desa 
tcningga'. 

l racrah penelitian ini adalah desa tertingga! di .Iawa Timur. Obyeknya adalah migran dengan 
tujuan unsuk bekcrju. bukan tujuan laiunya. Kategori responden yaitu bckerja di kabupaien 
scndiri, di propinsi scndiri, di luar propinsi sendiri, dan di luar ncgeri. Jenis pekerjaannya yaitu 
bek crja di sektorfonn al dan informal. Penentuan daerah tingkat LIyang diambil sam pel dengan 
cara purposive yaitu Kabupaten Tuban, ltojonegoro, Sumenep, dan Sampang y,mg diantbil 
scjumlah 3 dcsa tertinggal dan setiap desa ditentukan 10 rum ah tangga secara random. .ladi, 
)11/11 lah seluruh responden yaitu 120 responden rumah tangga III igran. Teknik analisis data yaitu 
kualitanf dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif pada model logit migrasi dengan metode 
maxnuum-likclihood dan uji statistik Chi-Square Analysis. 
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A ualisi« ini lIIell~~1I1IllkaJl model legit utigras] yan).: dicstim asi dengan m ctode maximum
likelihood karcna model int Icrgolong model nonlinier dengan karaktcristik intrinsically 
nonlinear model (exactly nonlinear). Hasil cstim asi mcnunjukkan faktor usia (A CiL), tingka) 
pcndidikan (lWU)"llIhan yang dim iliki (LA N IJ), lama {inggal di tenrpat tujuan (LWfR) , upah 
(W), kepuasan atas pekcrjaan (SA 1), dan kcsukaan tingga! di tcm ptu tujuan (I'III,'UII) 
mctn punyai hubungan yang signifikan tcrhadap keinginan tingga! secara tetap atau tidak tctup 
di tent pat tujuan (I'M). Estimasi modellogit m igrasi dapat menangkap rata-rata kem ungkinan 
1II(~/ill1 ill~in menctap di tentpat tujuan yaitu scbcsar 70,04/}fJ, scdangkan sisanya sebcsar 
]1).1)(j% tidak ingin m enetap. 

Sebugian besar ntigran discbabkan oleh faktor upah (pull-factor) kemudian diikut! oleh 
lapangan kerja yang lebih luas (pull-factor), tidak punya lahan garapan (push-factor). Kalau 
dilihat per daerah, alasan m igran tcrsebut hampir relatif SWIla. Jodi, semua alasan m igran 
tcrsebut m cnunjukkan alasan CkOIlOIll i palillg dam inan dibandingkan alasan 11011 ckonom i. 
lnisiatif bermigrasi tersebut seliagian bcsar disebabkan olch inisiatif sendiri dan pengaruh 
lillgkllngall (dari reman). scdangkan infomiasi positif vaitn tcntangfaktor ckonotni (upah dan 
kcm ndahau iuencari kerja). Tujuan m igrau y aitu di dalant propinsi scndiri yaitu ibukota 
propinsi (S II rabaya) , k e daerah sekitar asalnya, tapi di luar kabupatcnnya; ke luar propinsi 
scndiri (mcnutn ke Jakarta}. Daerah tujuan migrall ke luar ncgeri yaitu A rab Sandi, Malaysia, 
dan Taiwan. .htm lah uugran terbcsar m enuju ke Malaysia dan A rab Saudi. 

Migmsl bcrdcuu pak positi] dan ncgatl]' bugi desa tuaupun kcluarga. Salah sutu dantpak posiu] 
adalah adanya rent itan (remittance) yang diterinia desa; baik secara finansial m aupun sccara 
'soswl dan teknologi. Dampak negatifnya adalah pengaruh budaya/ kebiasaan negaiif. Untuk 
itu di!JCrllI!"UII kebijakan urigrasi Y(/jl~ peuckanannyu yaitn pengcndalian tu igrasi KUIIl! 
tn cngurangt faktor ncgati]' bagi desa asal dan 1I/IIIIk inenunjang faktor posuif IIlIgra.II, 
khususuya clakun mcniugkatkan kcsejahtcraan keluarga/ tuasyarukat di desa migran tcrsehut, 

lmplikasi kcbijakan lainny a yaitu m cnekankan pada aspek ekonomi dan partisipasi m asyarakat 
dalum ntenyusun pcrencanaan pembangunan guna perkcmbangan ekonom i di desa terscbut. 
lcbih .lwlh yallg perlll diperhalikan oleh ma,lyarakal Icnllasuk aparal desa alaupun kecamalan 
adalah laellgarahkan pellggunaan liang kirilllan terse/JIll ke bell/Ilk yang lebih ptvdllklif Hal 
illi mengingal komposisi pClIggunaan lJang kiriman lersebllt sebagian besar WI/Ilk keperluan 
yang hersi!al konsllllllif 

f)engan lIlodellogit migrasi yWlg telah dislIslln dapat lIlembantll perencana pembangullan di 
hidallg kcpcndudllkan dalam memproyeksikan alallpun Illemperkirakan .lumlah migrasi 
PClldlldlik yang ingin melletap di kala. Selain illi. modcl tersebllimampu II/elljelaskan faklor
.fi.Jklor yang lIlempengamhi keinginan migran lin/ilk melletap. /)cllgan dcmikiall bcban kola 
yang bcrasal dwi ams pelldlldllk migrl1!ii dapal dihilllng ataupun dipcrkirakall dengan lIIetode 
licrhillingan yang dapal dipcrlanggllngjawabkan secara lIlelOdologi i1miah. 
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