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Rentetan acara tahunan lebaran akan segera berakhir. Ujung dari pada itu adalah meningkatnya

jumlah pendatang ke kota-kota besar, sebagai dampak arus mudik yang terjadi. Arus balik bisa

berbanding dua kali dibanding arus mudik. Fenomena ini belakangan terjadi juga negara jiran.

Setelah lebaran usai, statsiun sentral Kualumpur, juga dipenuhi kaum urban dari luar bandar.

Walau boleh jadi kaum urban disana juga berasal dari pendatang dari Indonesia. Kalau hal terakhir

itu angkanya signifikan, maka kaum urban kita pasca lebaran sudah mulai go international.

Dalam sejarah peradaban manusia, migrasi bukan hal yang aneh, malah sama sekali bukan hal yang

buruk. Bila kita cermati, bangsa dengan tingkat migrasi yang tinggi, justru memiliki tingkat kemajuan

yang luar biasa. Bangsa Yahudi, dikenal sebagai bangsa yang sering bepergian. Saat ini, mereka

menguasai ekonomi dan politik di AS, serta sebagian eropa. Demikian pula Cina yang mampu

meningkatkan ekonominya dari negara miskin menjadi negara yang paling ditakuti dewasa ini oleh

AS, sekalipun. Cina maju tidak lepas dari kontribusi kaum overseas nya. Di negara kita,

kecenderungan migrasi dari suku Padang dan Madura. Atau skala Jawa Barat, seperti orang Ciamis

atau Tasik. Juga relatif berdampak positif terhadap ekonomi tempat asalnya. Dengan analogi seperti

itu, maka mestinya kita harus berani mengatakan, apa salahnya urbanisasi? Bila kita ingin menyetop

pun. Karena ada indikasi kelompok ini mengganggu kenyamanan penduduk kota. Pertanyaannya

ditambah, mengapa bagaimana memperkecil eksesnya?

Bagi masyarakat kita yang berkarakter gemeinschaft pergi dari tanah leluhur merupakan kematian

tingkat pertama. Bila tidak ada yang luar biasa mendorongnya, maka pilihan meninggalkan desa

bukan merupakan pilihan terbaik. Bahkan pada kelompok tertentu bisa dibilang sebagai aib. Lihat

saja, kepala desa, bahkan keluarga, sangat tidak nyaman bila warganya menjadi TKI/TKW. Pimpinan

kabupaten merasa tidak bangga bila dinyatakan sebagai kabpuaten tertinggi angka TKI nya. Padahal

bila dilihat dari perspektif budaya modern, hal itu apa salahnya? Bekerja di luar dalam budaya

masyarakat kontemporer adalah hal biasa. Bukankah Sri Mulyani pun yang bekerja di Bank Dunia,

juga pada dasarnya TKW. Namun itulah sistem nilai kita. Sistem yang dibangun dengan semangat

kekerabatan. Pergi meninggalkan tanah leluhur adalah peristiwa yang selayaknya harus dihindari.

Kecuali ada hal yang lebih mendesak. Dengan demikian, pada dasarnya kaum urbanis pun

sebenarnya tidak ingin pergi dari desanya

Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan diperkirakan telah mencapai 54

persen. Jika saat ini penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta, artinya paling sedikit ada 129,6

juta orang yang menyesaki perkotaan. Angka ini melambung tinggi dibandingkan hasil sensus

penduduk 2010. Saat itu, sebanyak 49,8 persen dari 237,6 juta penduduk Indonesia tinggal di kota.

Lebih melambung lagi bila dibandingkan dengan awal Pelita I yang mengasumsikan penduduk kota

hanya 15% saja. Banyak alasan perubahan yang demikian drastis itu. Namun yang tidak boleh ditepis

adalah betapa tidak nyamannya hidup di desa saat ini. Bertambahnya infrastrutur pendidikan di

desa, ternyata menjadi pemicu untuk semakin kencangnya lari urbanisasi usia produktif ke kota.

Mereka mengejar sektor sekunder perkotaan dengan penghasilan memadai. Investasi yang minim

dari swasta dan pemerintah membuat kesempatan kerja di desa lebih bersifat temporer. Malah

beberapa program pembangunan desa lebih cenderung karikatif dan retoris belaka.



Bagi masyarakat desa saat ini kiriman anggota keluarga yang bekerja di luar desa jauh lebih

siginifikan dari program apapun yang digulirkan pemerintah. Detiknews (20/8) memprediksi sekitar

400 miliar rupiah dibawa pemudik ke dua desa di Tegal. Keadaan ini membawa dua makna, pertama

bahwa desa layak harus ditinggalkan karena tidak memberi harapan hidup lebih baik ke depan. Dan

kedua, bila ingin menghidupi keluarga di desa jawabannya, harus bekerja di luar desa. Dan kota

adalah alternatif paling tepat. Kesimpulan dari situ, jelaslah sudah, janganlah sekali-kali

menyalahkan kaum urbanis.

Tingginya kepadatan kota, kriminilitas, kesemerawutan dan kekumuhaan lingkungan, terbukanya

konflik horizontal adalah dampak dari urbanisasi. Maka banyak yang berfikir, sebaiknya urbanisasi

dilarang. Operasi Yustisia atau sejenisnya dilakukan. Atau memberikan uang sekedarnya bagi

pedagang kali lima, agar mereka kembali ke desanya. Tapi apakah masalah urusan perut bisa

diselesaikan dengan langkah-langkah sederhana seperti itu? Jelas, jawabannya, tidak. Menurut

penulis sebaiknya dilakukan secara simultan baik di sisi hulu maupun hilir permasalahan urbanisasi.

Pertama sisi hulu. Pembangunan desa membutuhkan formulasi baru. Tugas pemerintah sebaiknya

difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini efektip dilakukan di Cina. Demikian pula

Malaysia melakukan hal yang serupa. Infrastruktur jalan yang baik dapat membangkitkan sektor ril

pedesaan. Ekonomi biaya tinggi dapat ditekan. Karena produksi di desa dapat dengan mudah

menjangkau kota. Dengan demikian kesempatan kerja di desa semakin terbuka. Program

pembangunan pedesaan yang saat ini ada sebaiknya diintergrasikan untuk ini. Setidak-tidaknya

untuk kasus Jawa Barat.

Dampak lain dari membaiknya infrastruktur jalan, adalah dalam waktu yang bersamaan, pekerja

remiten merubah pola moblitas kerjanya menjadi penglaju (commuter). Dari perubahan ini menekan

permasalahan kepadatan penduduk dan kriminitalitas perkotaan, sekaligus merangsang tumbuhnya

usaha jasa transportasi dan usaha ikutan lainnya.

Kebijakan tahap kedua pasca perbaikan infrastruktur jalan, adalah dikeluarkannya kebijakan kredit

usaha pedesaan. Kebijakan ini bisa di inisiasi oleh pemerintah, pusat atau daerah, dengan dukungan

sektor perbankan. Menyerahkan sepenuhnya kepada perbankan sebagaimana KUR ternyata kurang

efektip. Usaha-usaha perbankan menghadapi kendala-kendala perbankan (bankeble).

Kedua sisi hilir. Pembenahan administrasi kependudukan dan penegakan hukum. Banyak masalah

kependudukan berasal dari kurang tertibnya administrasi yang dijalankan. Dimasa lalu jual beli KTP

sudah bukan lagi rahasia. Penerapan e-KTP bisa jadi menjadi solusi. Namun lagi-lagi perlu diikuti oleh

sistem penegakan hukum yang benar. Fenomena penanganan pengemis dan gelandangan di

perkotaan sebenarnya ketentuan untuk mengaturnya sudah cukup lengkap. Namun dalam

implementasi banyak kendala teknis, seperti terbatasnya anggaran dan mentalitas aparat.

Sebagai kesimpulan akhir. Urbanisasi harus disikapi secara proporsional. Dalam arti di satu sisi,

urbanisasi harus disikapi sebagai bentuk kegagalan pembangunan pedesaaan dalam meningkatkan

harkat dan menjamin hak-hak hidup masyarakat kelompok rural. Hingga ke depan perlu ada langkah

strategis dalam mensinergikan pembangunan desa dan kota. Di sisi lain, pentingnya penertiban

administrasi negara dan penegakan sistem hukum bagi pelanggaran masalah kependudukan di

negara kita. Semoga ke depan lebih baik
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