
 
 



PENGERTIAN 
Kesalahan pola pikir warga desa yang 
beranggapan bahwa kota besar dan ibukota adalah 
kota impian yang menjanjikan kehidupan layak 
bagi mereka. Padahal, untuk menjalankan impian 
mereka dibutuhkan pengalaman tinggi, 
kemampuan, ilmu, pengalaman kerja, dan gaya 
hidup yang sesuai untuk hidup di kota. 
 



APA ITU URBANISASI ???? 

 Urbanisasi adalah perpindahan 

penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi 

adalah masalah yang cukup serius bagi kita 

semua 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota


Faktor – Faktor Urbanisasi 

Penarik 
Pendorong 



Faktor Penarik 
Ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih 

lengkap. Peluang melanjutkan pendidikan 

yang lebih besar. Jenis lapangan kerja lebih 

banyak dan bervariasi. 

 



Faktor 

Pendorong 

Lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan, 

keterbatasan sarana dan prasarana 

transportasi,ekonomi, pendidikan dan kesehatan, 

keterbatasan lahan pertanian penduduk terutama 

di pulau jawa. 

 



KEUNTUNGAN URBANISASI 

 Memoderenisasikan warga desa 

 Menambah pengetahuan warga desa 

 Menjalin kerja sama yang baik antarwarga 

suatu daerah 

 Mengimbangi masyarakat kota dengan 

masyarakat desa 

 



Akibat urbanisasi 

 Terbentuknya suburb tempat-tempat 

pemukiman baru dipinggiran kota 

 Makin meningkatnya tuna karya (orang-

orang yang tidak mempunyai pekerjaan 

tetap) 

 Masalah perumahan yg sempit dan tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan 

 Lingkungan hidup tidak sehat, timbulkan 

kerawanan sosial dan kriminal 

 



Solusi Permasalahan Urbanisasi      

di Indonesia 

Pemerintah-pemerintah daerah membentuk tim khusus 
yang terpadu dengan tugas secara selektif menyaring 
mereka yang berkeinginan melakukan urbanisasi khusunya 
mereka yang memiliki keterampilan, pendidikan, kepastian 
tempat yang dituju kota dan pekerjaan. 

Memberi limitasi waktu kepada kaum urban tersebut, 

jika mereka tidak bisa survive di kota tujuan dalam jangka 

enam bulan misalnya, maka akan dipulangkan ke daerah 

asal. 



agar tidak membludak maka ada kuota urbanisasi setiap 

tahun dan yang belum berkesempatan lolos pada tahun ini 

bisa mengeikuti seleksi pada tahun berikutnya, rentang 

waktu menunggu ini dimanfaatkan untuk menambah 

kapasitas keterampilan dan pendidikan 

 



Dilema Migrasi dan Urbanisasi 

 Urbanisasi: kecenderungan dan proyeksi 

 Peranan kota 

 Distrik industri 

 Skala perkotaan yang efisien 

 Masalah yang ditimbulkan kota raksasa 

 



Populasi perkotaan diberbagai 

kawasan utama dunia 



Lima belas kota terbesar 



Presentase penghuni pemukiman 

kumuh dan liar terhadap jumlah 

penduduk perkotaan 



Peranan migrasi desa ke kota 



BIAS TERHADAP KOTA UTAMA 

KEBIJAKAN BIAS KOTA 

KEBIJAKAN 
MENAIKKAN 

HARGA 
BARANG. 

PEMUSATAN 
INVESTASI DI 

BIDANG 
INDUSTRI. 

INSENTIF PAJAK 
& SUBSIDI YG. 

LEBIH 
MENDORONG 

PERTUMBUHAN 
INDUSTRI. 



Sektor informal di perkotaan 

 Kebijakan untuk sektor informal 

perkotaan 

 Kaum wanita dalam sektor informal 

 



Pengangguran diperkotaan 

 Salah satu konsekuensi pokok atas 

melonjaknya arus urbanisasi adalah 

meledaknya jumlah pencari kerja, baik di 

sektor modern (formal) maupun disektor 

informal dalam perekonomian perkotaan. 



Pengangguran terbuka diperkotaan 



Teori Ekonomi tentang Migrasi 

Desa-Kota 
 Pembangunan Ekonomi di negara-negara 

Eropa Barat dan Amerika Serikat 

berkaitan erat dengan kenyataan 

didefinisikan sebagai perpindahan tenaga 

kerja dari daerah pedesaan ke kota-kota. 

Karena perekonomian pedesaan 

didominasi oleh sektor pertanian, 

sedanngkan di perkotaan memusatkan 

kegiatan di sektor perindustrian. 
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