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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOBILITAS ULANG AUK
PENDUDUK KECAMATAN TAMBAN \-/

MENUJU KOTA BANJARMASIN

Oleh: r/
RabulAlamin, Drs. H. Sidharta Adyatma, M. Si, Dr. Deasy Arisanty, M.Sc

INTISARI
Judul penelitian adalah "faktor yang mempengaruhi mobilitas ulang alik penduduk Kecamatan Tamban menuju
Kota Baniarmasin". Tuiuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mobilitas ulang
alik penduduk Kecamatan Tamban menuju Kota Banjarmasin.
Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kecamatan Tamban yang melakukan mobilitas menggunakan
transportasi sungai sebanyak tooo orang perhari. Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Morgan dengan
tingkat ketelitian sebesar 5%yaitu sebanyak 278 sampel. Data primer diperoleh melalui observasi, *a*ancu.u
dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, studi kepustakaan dan internet.
Analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis persentase.
Hasil penelitian menuniukan bahwa faktor pendorong responden yang melakukan mobilitas ulang alik ke Kota
Banjarmasin bagi yang bekeria adalah karena kurangnya lapangan pekeriaan di daerah asal, bagi yang sekolah
karena terbatasnya fasilitas pendidikan didaerah asal dan ditambah semakin baiknya sarana t;nsportasi dari
daerah asal menuju Kota Banjarmasin. Faktor penarik responden yang melakukan mobilitas ulang alik ke Kota
Baniarmasin bagi yang bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan. Bagi yang sekolah karena pilihan jurusan
yang beragam, bagi yang berwisata karena banyak tersedia tempat hiburan, bagi yang ke pasar karena harga
yang lebih murah dari daerah asal dan karena ada keluarga yang dikunjungi.

Kata Kunci : Mobilitas Ulang AIik, Faktor pendorong dan Faktor penarik

I. PENDAHULUAN

lndonesia merupakan negara sedang berkembang, dengan salah satu masalah besar yang dihadapi adalah

ketimpangan (disparitas) distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan dibeberapa wilayah bagian lndonesia

ada yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi ada wilayah yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah,

sehingga menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi dibeberapa wilayah bagian lndonesia pada

dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi
yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses

pembangunan menjadi berbeda antara wilayah maju dan wilayah terbelakang (Tetya, zoro).

Ketimpangan pendapatan ekonomi di wilayah lndonesia terjadi salah satunya di provinsi Kalimantan

Selatan, seperti Kota Baniarmasin dengan daerah sekitarnya. Diketahui rerata pDRB Kota Baniarmasin tahun
zoog sampai 2011 sebesar 4.922.223.363 rupiah sedang daerah sekitarnya seperti Kabupaten Barito Kuala

diketahui sebesar L963.9g5 rupiah. Perbedaan pendapatan PDRB yang besar berdampak pada timbulnya
ketimpangan antarkedua daerah tersebut. Perbandingan PDRB kota Baniarmasin dan Kabupaten Barito Kuala

menurut lapangan usaha atas dasar Harga konstan zooo dari tahun u oo9 sampai zorr disajikan pada Tabel r.

Tabel I.PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2ooo Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala Tahun zoog-
2011

No Tahun
Kota Banjarmasin, Harga Konstan
u ooo (Ribuan Rupiah)

Kab. Barito Kuala, Harga Konstan 2ooo
(Ribuan Rupiah)

,| 2OO9 4.56o.o9j.5j8,oo t.882.482,94
2 2010 4.935.929.45o,oo 1.954.954,35

3 2011 5.27o.647.1o1,oo 2.o54.547,71

Jumlah 14.766.67o.o89,oo 5.89r.985,oo
Rerata 4.922.223.363,oo 1.963.995,oo

Sumber: hasil analisis data BpS Kota Banjarmasin Tahun zorz
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Besarnya PDRB di Kota Baniarmasin akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya' Pertumbuhan

ekonomi yang semakin meningkat disebabkan sangat beragamnya aktivitas ekonomi yang teriadi di Kota

Baniarmasin. Perekonomian yang cenderung terkonsentrasi di perkotaan ditambah lagi pertumbuhan

penduduk yang besar dengan persebaran yang tidak merata antar daerah akan mendorong masyarakat untuk

melakukan mobilitas (lndriani, zoro). wtobilitas penduduk merupakan salah satu komponen pertumbuhan

penduduk disuatu wilayah disamping fertilitas dan mortalitas (Puspitasari' zoto)'

Fenomena mobilitas penduduk teriadi antara Kecamatan Tamban dengan daerah sekitamya seperti

Kota Banjarmasin, Kota Marabahan, Kabupaten Kapuas dan wilayah lainnya' Kecamatan Tamban merupakan

bagian dari Kabupaten Barito Kuala yang iaraknya paling dekat berada disebelah Timur Kota Baniarmasin'

yang dipisahkan oleh sungai Barito. Lapangan usaha terbesar yang tersedia di Kecamatan Tamban adalah pada

sektor pertanian, sedang daerah sekitarnya seperti Kota Baniarmasin dan Kabupaten Kapuas lebih beragam

dengan PendaPatan Yang besar'

Lapangan pekerjaan yang terbatas disektor non pertanian, ditambah dengan kebutuhan hidup yang

terus meningkat mendorong sebagian besar penduduk di Kecamatan Tamban mencari pekerlaan tambahan

dengan melakukan mobilitas menuiu daerah sekitarnya seperti Kota Baniarmasin' Kabupaten Kapuas dan

wilayahlainyangmemilikipeluangkerjabesardenganupahyangtinggi.Faktordominanyangmendorong

orang desa menuju kota adalah faktor ekonomi, yaitu harapan memperoleh upah yang lebih besar' Faktor

alam dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan mobilitas seperti bencana alam dan

penggusuran lahan. Fasilitas dan infrastruktur desa yang rendah khususnya pada bidang pendidikan dapat

lebih meningkatkan arus mobilitas dari desa ke kota (lndriani' zoto)'

Penduduk dalam bermobilitas lebih tertarik melakukan perpindahan iarak dekat atau melakukan mobiitas

nonPermanen(Puspitasari,zoto).JarakyangdekatdenganaksesyangmudahantaraKecamatanTamban

dengan Kota Baniarmasin, dan tersediannya peluang usaha yang beragam sesuai dengan keterampilan'

mendorong masyarakat untuk melakukan mobiitas non permanen seperti mobilitas ulang alik menuiu Kota

Banjarmasin dan wilayah sekitamya. Mobilitas ulang alik atau commuting adalah gerak penduduk dari daerah

asalmenuiudaerahtujuandalambataswaktutertentudankembalikedaerahasalpadahariitujuga(Mantra

dalam lndriani, zoto).

MobilitasulangalikyangdilakukanpendudukKabupatenBaritoKuala,khususnyamasyarakatKecamatan

Tamban yang menuiu Kota Baniarmasin, dilakukan dengan berbagai cara' ada yang melalui ialur darat dan

adayangmelaluiialursungai.PendudukKecamatanTambanyangmelaluiiatursun$aidapatmemanfaatkan

iasa ferry atau penyebrangan yang lain untuk menuiu Kota Baniarmasin' Penduduk Kecamatan Tamban yang

memanfaatkan iasa ferry terdapat tiga lokasi, yaitu pelabuhan ferry Jelapat t' ferry Sungai Lauk dan ferry saka

Kajang. Pelabuhan ferry sungai Lauk dan pelabuhan ferry saka Kaiang berdasarkan informasi dari pengelola

ferry yang memanfaatkan iasa ferry tersebut adalah penduduk Kecamatan Tamban' sedang pelabuhan iasa

ferry Jelapat r dimanfaatkan tidak hanya oleh penduduk Kecamatan Tamban tapi iuga penduduk Kecamatan

lain seperti Kecamatan Aniir Muara, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Tabunganen dan wilayah lain yang

berbatasan dengan kecamatan Tamban. Penduduk Kecamatan Tamban yang menggunakan iasa kapal ferry

tersebut dari hasil wawancara dengan pengelola berkisar rata-rata sebanyak 6oo orang perhari di ferry sungai

Lauk dan 4oo orang perhari di ferry saka Kaiang' Pelabuhan ferry yang tersedia mempermudah penduduk

Kecamatan Tamban melakukan mobilitas ulang alik menuiu Kota Baniarmasin'

16



Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini beriudul " FaktorYang Mempengaruhi Mobilitas

Ulang Alik Penduduk Kecamatan Tamban Menuiu Kota Banjarmasin"

II. TINJAUAN PUSTAKA

r. Konsep Mobilitas Penduduk

Perpindahan penduduk merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan

pendudulg selain kelahiran dan kematian (Moertiningsih dan Samosir dalam Pangaribuan, zot3). Perpindahan

penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tuiuan tertentu disebut mobilitas (Pangaribuan, zog).

Mobilitas penduduk dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal.

Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status pekeriaan. Seseorang yang mula-mula

bekerja di sektor pertanian sekarang bekeria di sektor non pertanian. Mobilitas penduduk horizontal atau

sering disebut mobilitas penduduk geografis yaitu gerak (movement) penduduk yang melintas batas wilayah

menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu.

Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal mengikuti

paradigma ilmu geografi yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu (space andtime concept).

Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan

dan pedukuhan (Mantra dalam Indriani, zoto).Mobilitashorizontal dibedakan menjadi dua yaitu mobilitas

(pergerakan) permanen (migrasi) dan mobilitas non-permanen atau migrasi sirkuler (Mantra dalam Sanis,

u oto), yang diielaskan sebagai berikut:

b.

Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke temapat lain

melampaui batas politik atau negara atau batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara.

Dimensi penting yang perlu ditiniau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi

daerah (Munir dalam Puspitasari, zoto). Faktor -faktor yang mempengaruhi migrasi ada dua yaitu

faktor pendorong dan faktor penarik yang diuraikan sebagai berikut (Munir dalam Puspitasari, zoto).

Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi yaitu: (a)

Sempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, karena masuknya teknologi yang menggunakan

mesin-mesin; (b)Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku, di daerah asal.Faktor-faktor

penarik yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi yaitu: (a) Kesempatan mendapatkan

pekeriaan yang lebih baik; (b) Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi; (c) Keadaan

Iingkungan dan keadaaan hidup yang menyenangkan; (d) Tarikan dari orang yang diharapkan

sebagai tempat berlindung.

Mobilitas Penduduk Non Permanen (Sirkuler)

Mobilitas penduduk non permanen ialah gerak penduduk dari satu wilayahke wilayah lain dengan

tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Seseorang yang menuju daerah lain dan sejak

semula sudahbermaksud tidak menetap didaerah tujuan, digolongkansebagai pelaku mobilitas non

permanen walaupun bertempat tinggal didaerah tujuan dalam jangka waktu cukup lama (Steele

dalam Puspitasari, zoto).Faktor yang menyebabkan terjadi migrasi sirkuler adalah sebagai berikut

(Pangaribuan, 2o1o):

a.
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t. Faktor Sentripugal dan Sentripetal

Kekuatan sentripugal ialah kekuatan (forces) yang terdapat di suatu wilayah yang mendorong

penduduk untuk meninggalkan daerahnya, sedangkan kekuatan sentripetal adalah kekuatan

yang mengikat penduduk untuk tetap tinggal di daerah. Kesempatan kerla yang kurang

dibidang pertanian dan non pertanian serta terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada

mendorong penduduk untuk pergi ke daerah dimana kesempatan-kesempatan tersebut

terdaPat.

z. PerbaikanPrasaranaTransportasi.

Dorongan melakuakan mobilitas sirkuler bagi para migran distimulir oleh perbaikan Prasarana

transportasi yang menghubungkan desa dan kota seiak tahun t97o-an. Prasarana angkutan

yang relatif murah, berakibat banyak orang-orang dari desa pergi ke kota (berdagang,

berburuh, dan sekolah) dan sebaliknya orang kota yang pergi ke desa. Perbaikan prasarana

transportasi dapat menyebabakan perubahan bentuk mobilitas penduduk, misalnya dari

menetap menladi tidak menetap dan dari mondok meniadi ulang alik (nglaju).

3. Kesempatan keria disektor formal dan nonformal

Tekanan penduduk yang tinggi di daerah pedesaan dan tidak cukup tersedianya lapangan

pekerjaan diluar sektor pertanian, menyebabkan masyarakat mencoba kehidupan di kota-

kota sekitarnYa.

c. Mobilitas Ulang Alik

Mobilitas ulang alik, konsep waktunya diukur dengan enam jam atau lebih meninggalkan daerah

asal dan kembali pada hari yang sama, menginap (mondok) diukur dari lamanya meninggalkan

daerah asal lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan, sedang mobilitas permanen diukur

dari lamanya meninggalkan daerah asal enam bulan atau lebih, kecuali orang yang sudah seiak

semula berniat menetap di daerah tuiuan seperti seorang istri yang berpindah ke tempat tinggal

suami (PusPitasari, zot o).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tuiuan dan

kegunaan tertentu (Sugiyono, zorz). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan

mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberi uraian mengenai

fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai virriabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan

mendeskripsikan seiumlah variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti (lskandar, zot3)'
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

t. Faktor Pendorong Melakukan Mobilitas Ulang AIik

Faktor yang mendorong responden penduduk Kecamatan Tamban melakukan mobilitas ulang alik

menuju Kota Banjarmasin terdiri dari kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, terbatasnya fasilitas

pendidikan dan perbaikan prasarana transportasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal

a. Tujuan 278 responden datang ke Kota Banjarmasin

16';i, m Ke Pasrr
I Bekerjn
€ Sc'kollh
I Killiah
s Menguiljungi (fllnrgi
s Be.wisata
s trru{ari Prkerjnan
c lvllrngint3r KrrluaaBn

i, Bayar pajnk
w Mengambil Bnr;rnB
* Ka RLrnJh 5.kil
!: N'l!hlefi pul keluirtl,
i ServirMoior.i!iu fiobil

1,4.1!i

5 76'i 
5,00,,,

b. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal

9 {16,36-".'.J

s jurnlah rrsponrlon y.rng

miln g*t.'iki] n J.1 pinp,an

pokerl.l.ln yan8 t{rsedi;r .li
d.*rah JSal {dcs;rj kurane

Penghasilan responden bekeria di daerah asal
5 (1o.gfo/) Nlu[]!.ih r!:pon.l.'n yJnB

n1efl Eatakail pcniha5ilarl
drri bckcrJJ dr darrah
asei:ilrtah rrencilkupl

* ju)llJh rc:ponricn I,rng
fi)€fl B.ltah.n pcfighasrltrn

ciari bckcria dl drrrah

2. Terbatasnya fasilitas pendidikan

::siiitas pendidikan di daerah asal

I t25,81%l
s jlrnJtth rcspondrrr y<rlg

ri)e, oir a{ik0ft /il-sili{ o-(

p t n d i d i ka il ye ilq l$se di,

dr daeroh tsal kuranq

di daerah asal

w iril1l.Jh resp0ndrn yanii

menp,ntaharr Jufliail

ienJrng p4ndidihar di
dnrrih asatrlya ardJh
l]l .l rn il dJ i

b.
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3. Perbaikanprasaranatransportasi

Prasarana transportasi dari daerah asal ke daerah t

781ffi siumlahresponde*vartg
rreilgltrk;n PrJsarf,rJ

trnrrlFort JSi tkr! d!i'rih
a:al menujr: ke rillrlh
tlrjran sudnh baik

b. Jasa tersedi
4 {1,44%)

m jumlah respondt'n yang

mengatokin tertari h

nreiakukatt rnobilitas tttlng
irlik kirena adanyJ jasa

frrrv yarg tersedt:

2. Faktor Penarik Melakukan Mobilitas Ulang Alik

Faktor penarik responden penduduk Kecamatan Tamban melakukan mobilitas ulang alik menuju Kota

Banjarmasin terdiri dari kesempatan mendapatkan pekeriaan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan

pendidikan yang lebih baik, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, serta tarikan dari

orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik'

Alasan tertarik bekeria dan mencari kerja di Kota Baniarmasin

11

peherjaannya hanvak

t lawnbln tespr)rlricn k;rr'ena Upah

bekeria Ci Kota lcbih tii)s3i

E jawabJil rrtsponden karenit

Unlilk 0lo}1.ilkuPi ktbrttuh"ln

b.

2.

Pekerjaan di Kota lebih baik daripada di daerah asal

Responden yang datang ke Kota Baniarmasin untuk tujuan bekerja yaitu

mengungkapkan bahwa mendapatkan pekerlaan lebih baik setelah bekeria di

daripada di daerah asal.

Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik

Alasan tertarik menuntut pendidikan di Kota Baniarmasin

m jaw:ban rtspcnclen karena Flsililasnyi: lehih 1*ngklp

e jilwillart rEsponden harena Pililtan iurtt:annya l:eraglm

zr iaw.lbar rtspondritt harena S,{utU pendlclikannya baih

* J.rwahin r?sponder kart:tt: Sekolah di desa lokJsinv'r

j:ruh

sebesar 53 orang

Kota Baniarmasin
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b. Pendidikan di Kota lebih baik daripada didaerah asal

Responden yang datang ke Kota Baniarmasin untuk tujuan sekolah atau kuliah yaitu sebanyak 3t

orang mengungkapkan mendapatkan pendidikan yang lebih baik setelah sekolah atau kuliah di Kota

Banjarmasin daripada di daerah asal.

j. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan

a. alasan responden tertarik berwisata di Kota Banjarmasin

6

: i7,6$.o6l

1 {3,850/)

st i.rrvrb:n re>pnnden karcna banyak
trfllpat hibrrilil i
Mall, k.lr.loke, Bioskop, dll )

m ;aruaban rerponden karena ada lBnlpJt
wilata (Rckrea:ii,Nilsium dll )

JawGbrn mlpondcn k;lrena bi:nylh
resloran { rumah nt*kan!, caf€, hotei dlt

3 {r1,s4.J)

b, alasan responden tertarik ke pasar yang ada di Kota Baniarmasin

tr lldrgJnya lfblir ilurJh
E Di dr5ir pa5ar,ryai jauh

,s tlargJnyalihi[] mrrrh dan lenii harJilBn{J brrnAnfll

I I tJrEafl'lJ lebi h {nri rJlr dan dj desd pas*rnya jruh

N lrnis bnrangrya bcraBam

$ Pasar di BJ*iarrnrsrn setisp hari

s ljar'*an,lJ lebih Inuralr dan P,]sarnyn ram"ii dnn besor

$& lenii bJrdnBlr'ya berasanr da* Peniu.l1r1yJ hairyil(
* PnsJillyJ rdmai Cnn bc5Jr

E lfrris b;langnta ireragrnr dan PasarnyJ ralnar d.rn bosar

# Jenis baratrgnys berngitnr dJn di desn pasrrnya jauh

:::: lJarAanya lebih slurnh dan Poiar Cl gJnjnrfirarin setiap lrnri

L,!to/t
1,6rt/"

i P;snnlyn rarrni rJar besi:r darr di des.l painrrlyi Jitrh
r llirgtrnva lobih muratr,;enis larclgo69rb?*t$.4l clan pasarnya ram,ri dao bosar

3,6 1"7" 2.a 1% ------'i'ri'::

rt,o5%

L,lYA

Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung

Saudara atau keluarga yang dikuniungi responden di Kota Banjarmasin

r(1,8s%) s Nerreh / kihr'k
m P.rnrdn/ Bibi
4 SepLrpr.l

m Tcilirl
* Meriua
r Analt

'!! CucU

i,i OranB tL,J

r A.1ik 1 t{ikak

6(11,il%)..e

8(14,8r%)

1{1,850,6}

8{14,8r%l

2(3,73%) 8(14,81"i)
r\nak clan on

4.

5.

a.
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b. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal

Jumlah responden penduduk Kecamatan Tamban yang datang ke Kota Baniarmasin untuk tujuan

bekerja dan mencari keria adalah sebanyak 55 orang. Alasan 53 responden datang ke Kota

Baniarmasin untuk tuiuan bekeria dan z responden lainnya untuk mencari pekerjaan berdasarkan

hasil kuesioner disebabkan kurangnya lapangan pekeriaan yangtersedia di daerah asal. Responden

yang mengatakan lapangan pekeriaan di daerah asal kurang adalah sebanyak 46 orang atau 83,64%.

Jenis pekeriaan yang banyak tersedia di daerah asal adalah bertani. Penduduk Kecamatan Tamban

hampir sebagian besar memiliki sawah pertanian di daerah mereka. Responden yang memiliki

sawah menggantungkan hidupnya dari hasil panen. Penghasilan dari bekeria di daerah asal menurut

49 responden yang bekeria dan mencari keria di Kota Banjarmasin belum mampu mencukupi

kebutuhan. Hasil panen yang belum mampu mencukupi kebutuhan membuat sebagian responden

menambah penghasilan dengan salah satu caranya bekerja di Kota Banjarmasin.

b. Terbatasnyafasilitaspendidikan

Jumlah responden penduduk Kecamatan Tamban yrng a"a"ng ke Kota Banjarmasin untuk tuiuan

sekolah dan kuliah adalah sebanyak 3i orang. Responden yang kuliah sebagian mengungkapkan

bahwa di daerah asal mereka jenjang pendidikan tersedia hanya sampai tingkat SMA sederaiat,

sehingga penduduk yang berkeinginan untuk kuliah harus datang ke Kota yang menyediakan sekolah

perguruan tinggi. Responden yang bersekolah pada tingkat SD, SMP, SMA sederaiat dan kuliah

mengungkapkan fasilitas pendidikan di daerah asalnya masih kurang. Responden yang mengatakan

fasilitas pendidikan di daerah asal kurang adalah sebanyak z3 orang atau 74,19 %. Jumlah jenjang

pendidikan yang tersedia di daerah asal menurut 27 orang atau 87,1o % belum memadai. Fasilitas

pendidikan yang kurang dan belum memadai tersebut diungkapkan sebagian responden seperti

jumlah sekolah 5D, SMP dan SMA yang masih terbatas. sehingga lokasi sekolah di daerah asal yang

jauh dari tempat tinggal membuat mereka lebih memilih untuk bersekolah di Kota Baniarmasin

daripada di daerah asal karena alasan jarak yang lebih dekat.

c. Perbaikanprasaranatransportasi

Jumlah responden penduduk Kecamatan Tamban yang melakukan mobilitas ulang alik dengan

memanfaatkan jasa ferry menuju Kota Banjarmasin adalah 278 orang. Responden yang melakukan

mobilitas ulang alik menuju Kota Banjarmasin dari jumlah total 278 orang, sebanyak zoo orang atau

71,94% mengatakan prasarana transportasi dari daerah asal menuiu Kota Baniarmasin sudah baik.

Prasarana transportasi yang sudah baik tersebut berupa jalan yang mudah diakses menuju lokasi

dermaga ferry dan kondisi transportasi ferry yang membawa responden menuju Kota Banjarmasin

sudah baik. Keberadaan iasa ferry yang tersedia di daerah asal membuat 274 responden atau 98,56

%, Iebih tertarik melalui jalur sungai daripada ialur darat.
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d. Kesempatan mendapatkan pekeriaan yang lebih baik

Responden yang datang ke Kota Banjarmasin untuk tujuan bekerja yaitu sebanyak 53 orang

mengungkapkan bahwa mendapatkan pekeriaan lebih baik setelah bekerja di Kota Banjarmasin

daripada di daerah asal. Pekerjaan responden di Kota Baniarmasin mampu menambah penghasilan

untuk mencukupi kebutuhan. Bekerja di Kota diungkapkan sebagian responden lebih cepat

mendapatkan upah daripada bertani di daerah asal yang hasilnya diterima hanya pada saat panen.

Kesempatan mendapatkan pendidikan yang Iebih baik

Responden yang datang ke Kota Baniarmasin untuk tuiuan sekolah dan kuliah yaitu sebanyak 3r

orang mengatakan mendapatkan pendidkan yang lebih baik setelah sekolah atau kuliah di Kota

Banjarmasin.

Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan

Jumlah responden penduduk Kecamatan Tamban yang datang ke Kota Banjarmasin untuk tujuan

berwisata adalah sebanyak 25 orang atau 9,35 %. Responden lainnya sebanyak 83 orang atau 29,86

% datang dengan tujuan ke pasar. Tujuan responden ke pasar dan berwisata ke Kota Banjarmasin

karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan di Kota Banjarmasin.

Responden yang tuiuannya ke pasar, jumlah terbanyak yaitu zz orang atau 26,5r % tertarik ke pasar

yang ada di Kota Baniarmasin karena harganya lebih murah di banding pasar yang ada di daerah

asal. Jenis barang yang di jual di Kota Baniarmasin diungkapkan sebagian responden beraneka

ragam sedang jenis barang yang tersedia di pasar daerah asal jumlahnya terbatas. Responden yang

tujuannya berwisata jumlah terbanyak yaitu 14 orang atau 53,85 % mengatakan tertarik berwisata ke

Kota Banjarmasin karena banyak tersedia tempat-tempat hiburan di Kota. Tempat hiburan tersebut

seperti mall, tempat karaoke, bioskop dan tempat Iainnya di Kota Banjarmasin. Keberadaan tempat-

tempat hiburan tersebut dimanfaatkan responden untuk refresing dan menghilangkan keienuhan

yang tidak mereka dapatkan di daerah asal.

Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung

Jumlah responden penduduk Kecamatan Tamban yang datang ke Kota Banjarmasin untuk tujuan

mengunjungi keluarga adalah 54 orang. Keberadaan saudara atau keluarga yang tinggal di Kota

Baniarmasin diharapkan responden sebagai tempat untun berlindung. Kunjungan keluarga

dijadikan responden untuk mempererat hubungan persaudaraan antar keluarga yang tinggal di

Kota Banjarmasin.

e.

<..

s-
rl
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