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ABSTRAK 

 

Sumarni, 2017. Sejarah Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Rantau Rasau 

Tahun 1967-1999. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, FIB, 

Universitas Jambi. Pembimbing: (1) Siti Syuhada, S.Pd., ME., (2) 

Denny Defrianti, S.Sos.,M.Pd. 

Pemukiman transmigrasi di Rantau Rasau untuk pertama kalinya dibuka 

pada tahun 1967. Transmigrasi ini merupakan transmigrasi pertama yang ada di 

Provinsi Jambi. Para transmigrasi berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

sejarah di Rantau Rasau tahun 1967 ? (2) Bagaimana kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat transmigrasi Rantau Rasau tahun 1967-1997 ?.  Penenelitian ini 

menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu: (1) heuristik, (2) 

kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat transmigrasi datang 

pada tahun 1967 - 1980. Tujuan masyarakat untuk ikut program transmigrasi 

karena faktor kemiskinan. Keinginan mereka untuk merubah kehidupan yang 

lebih baik lagi, hingga dapat sejahtera untuk anak cucu mereka. Masyarakat 

transmigrasi mendapat tanah seluas 2 Ha dan jaminan hidup selama 8 bulan untuk 

priode pertama dan 18 bulan untuk periode selanjutnya. mereka harus bekerja 

keras dalam menghadapi lingkungan yang masih hutan dan  harus tetap kuat hidup 

dengan lingkungan yang masih serba terbatas. Untuk bertahan hidup setelah jatah 

hidup habis mereka bercocok tanam dari mulai menanam padi, hingga palawija 

lainnya. Setelah dapat merasakan hasil panen perkebunan tersebutlah masyarakat 

transmigrasi merasakan hidupnya lebih sejahtera dibuktikan dengan keberhasilan 

mereka menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Kehidupan 

sosial diisi dengan kegiatan gotong royong dan adanya yasinan bergiliran. 

Peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat transmigrasi di Rantau Rasau yang 

cukup baik menimbulkan dampak keberhasilan bagi program transmigrasi yang di 

jalankan pemerintah. 

Kata Kunci : Sejarah Sosial Ekonomi, Masyarakat Transmigrasi, Rantau 

Rasau 
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PENDAHULUAN 

Program transmigrasi memegang peranan penting dalam pembangunan 

nasional. Kita ketahui bahwa program transmigrasi mampu meningkatkan 

kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, memperkokoh persatuan dan 

kesatuan bangsa dan mendukung pembangunan daerah. Indonesia adalah sedikit 

diantara Negara-negara di dunia yang memiliki Departemen Transmigrasi, suatu 

badan tingkat tinggi yang bertugas mendorong redistribusi penduduk didalam 

negeri.
1
 Transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari 

daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas Negara dalam 

rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang 

lebih seimbang.
2
  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 

tentang Pelaksanaan ketransmigrasian menyatakan ketransmigrasian adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaran transmigrasi, transmigrasi adalah 

perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3
 

Sejarah telah mencatat, bahwa usaha-usaha untuk mentransmigrasikan 

kelebihan penduduk di pulau Jawa ke luar Jawa telah dirintis sejak tahun 1905, 

dalam kaitannya dengan kebijaksanaan etik Pemerintah Belanda. Kebijaksanaan 

tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tekanan penduduk di pulau Jawa 

telah menggerogoti pertambahan pendapatan dan produksi pangan yang dicapai 

melalui pembangunan perekonomian, dan yang lebih urgen lagi adalah kesadaran 

                                                           
1  Said Rusli dkk. Ilmu Kependudukan (Jakarta: Erlangga, 1981) hlm.150 
2  Heeren. H.J. Transmigrasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia,1979) hlm.6 
3 Http//:www. Hokumonline. Com, diunduh tanggal 14 februari 2017, pukul 10.05. 



kita bahwa masalah populasi di pulau Jawa ini berkaitan erat dengan masalah 

pengelolaan sumber daya alam termasuk air dalam konteks sistem ekologi yang 

semakin rapuh.
4
 

Didalam usaha untuk memperbaiki kondisi rakyat pedesaan di Jawa, 

Pemerintah Kolonial memperkenakan kebijaksanaan baru yang disebut ethisch 

politick. Van Deventer, yang terkenal karena ancaman-ancamannya terhadap 

kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia, pernah 

menyarankan bahwa pendidikan, irigasi dan emigrasi dapat memperbaiki keadaan 

sosial ekonomi di Jawa. Pemerintah Kolonial kemudian mulai memikirkan 

kemungkinan terlaksananya kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani dari 

daerah yang padat penduduknya di Jawa, di desa-desa baru yang disebut koloni di 

daerah-daerah kosong di luar pulau Jawa sebagai salah satu jalan untuk 

memecahkan masalah kemiskinan.
5
 

Sejarah transmigrasi di Indonesia dapat dikatakan dimulai pada tahun 

1905 ketika 155 keluarga petani dipindahkan ke desa baru yang didirikan dekat 

Gedong Tataan sebelah selatan dari Way Sekampung di Lampung Selatan. 

Pemilihan lokasi dan pemindahan para kolonis dilaksanakan oleh H.G. Heyting, 

yang ketika itu menjabat Asisten Residen di Keresidenan Kedu. Kemudian sebuah 

pemukiman kecil didirikan di Bengkulu pada tahun 1909, sedangkan pada tahun 

1922 sebuah pemukiman yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo didirikan 

dekat Kota Agung di Lampung Selatan.
6
 Setelah Kemerdekaan, program 

                                                           
4Entang Sastraatmadja. Dampak Sosial Pembangunan (Bandung: Angkasa, 1987),  hlm. 40 
5Joan Harjo. Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa (Jakarta : Gramedia, 1982),  hlm. 1 
6Ibid., hlm. 2 



Kolonisasi diteruskan oleh Pemerintah Indonesia tetapi namanya diganti menjadi 

transmigrasi.
7
 

Sehubungan dengan hal tersebut, Rantau Rasau merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Transmigrasi yang ada 

di Rantau Rasau merupakan Transmigrasi pertama yang ada di Provinsi Jambi 

yaitu pada tahun 1967. Terpilihnya Rantau Rasau sebagai daerah transmigrasi 

pertama karena Rantau Rasau merupakan daerah pasang surut serta memiliki 

lahan yang masih luas dan menurut perhitungan pada waktu itu biaya lebih kecil 

bila dibandingkan dengan yang bukan daerah pasang surut. Adapun masyarakat 

pertama kali didatangkan dari daerah Kebumen dan Magelang Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 49 KK (Kepala Keluarga).
8
 Setelah itu dilakukan lagi 

penambahan pada tahun 1969 sebanyak 200 KK yang berasal dari Provinsi Jawa 

Timur (Malang, Madiun, Kediri), Provinsi Jawa Tengah (Purwodadi), dan 

Provinsi Jawa Barat (Sumedang, Ciamis, Bogor,dan  Bandung), karena daerah 

Rantau Rasau memiliki lahan yang masih cukup luas,
9
 

Pemukiman transmigrasi di kecamatan Rantau Rasau melalui transmigrasi 

umum yaitu transmigrasi yang diatur oleh pemerintah. Desa ini sudah memiliki 

kemajuan yang cukup besar antara lain jumlah penduduk yang bertambah banyak, 

rumah – rumah yang sudah lebih bagus. 

Kehidupan perintis begitu tidak mudah. Sedikit demi sedikit, berkat kerja 

keras keluarga transmigran dapat berswasembada. Berkat pembinaan yang 

                                                           
7Ibid, hlm. 3 
8Soekasdi. Selayang Pandang Proyek Transmigrasi Provinsi Jambi.  

(Jambi : 1980), hlm. 15 
9Ibid, hlm. 17  



intensif, hasil produksi meningkat, kesehatan penduduk membaik, program 

keluarga berencana terlaksana, anak-anak bersekolah dan wilayah yang baru 

dibuka berubah menjadi desa yang ramai. Maka yang dahulu kelihatannya 

mustahil dapat menjadi kenyataan dan merupakan awal kehidupan baru. 

Sebagai awal untuk memulai kehidupan di daerah transmigrasi, tiap 

Kepala Keluarga diberi satu kamar dengan ukuran 2,5 M x 2 M, dimana di bawah 

balai-balai atau gang-gang masih basah, pada waktu itu tempat sangat 

menyedihkan, pembukaan tanah atau hutan yang dilakukan oleh Direktorat 

Transmigrasi masih terbuka hanya 0,25 Ha saja, sedangkan yang 1,75 Ha harus 

mereka buka sendiri. Sesuai dengan anggaran yang tersedia maka jaminan hidup 

hanya diberikan selama 8 bulan tanpa ada perpanjangan, pembuatan rumah 

dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat transmigran itu sendiri. Dengan 

kemauan dan semangat besar akhirnya proyek transmigrasi Rantau Rasau dapat 

berhasil dan berkembang dengan pesat.
10

 

Untuk bertahan hidup di daerah transmigrasi, masyarakat menjalin 

hubungan sosial yang baik dengan masyarakat yang sudah sejak awal merantau 

yaitu di daerah Sungai 2 yang lokasinya cukup jauh dengan daerah Transmigrasi, 

para perantau yang di sekeliling rumahnya telah memiliki tanaman seperti keladi, 

pisang dan ubi-ubi, selanjutnya mereka membawakan bibit-bibit tersebut kepada 

para  masyarakat transmigran sembari ia menjual daun atap nipah, sejak itulah 

mulailah bila ada tanah tinggi ditanami tanaman tersebut. 

                                                           
10Soekasdi. Selayang Pandang Proyek Transmigrasi Provinsi Jambi.  
(Jambi : 1980), hlm. 15 



Kehidupan ekonomi di Rantau Rasau yang sulit tersebut berakhir sampai 

mulai berproduksinya perkebunan karet pada tahun 1990 an dan  kelapa hibrida, 

yaitu tahun 1997, bahkan untuk mempercepat produksi kelapa hibrida itu 

masyarakat menyadapnya, di ambil airnya untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan gula merah. Pada tahun 1999 itulah mulai terlihat perekonomian yang 

stabil atau kebutuhan ekonomi yang sudah tercukupi. 

Para transmigran dapat hidup sejahtera di daerah Rantau Rasau karna 

lahan-lahan kosong dapat mereka garap menjadi lahan pertanian. Dengan 

peningkatan para transmigran yang datang ke daerah Rantau Rasau semakin 

menambah luas lahan pertanian di Rantau Rasau. Dari lahan pertanian inilah 

mereka dapat hidup lebih baik, jika dibandingkan ketika mereka masih tinggal di 

pulau Jawa. 

Saat ini masyarakat Rantau Rasau sebagian besar bekerja dibidang 

perkebunan rakyat yang terdiri dari perkebunan palawija, perkebunan karet dan 

perkebunan kelapa sawit. Dan sebagian kecil lainnya PNS dan Pedagang. 

Kehidpan beragama berjalan dengan harmonis, dan di landasi atas dasar 

persaudaraan, di Rantau Rasau terdapat agama Islam sebagai agama mayoritas 

dan Kristen katolik serta Kristen protestan sebagai agama minoritas. Pusat 

ekonomi daerah Rantau Rasau bernama Pasar Pelita yang berada di desa Bangun 

Karya, pasar pelita berkembang sangat pesat. 

Dengan demikian keberhasilan masyarakat Rantau Rasau dapat kita lihat 

dari sektor sosisl ekonomi bukanlah merupakan keberhasilan secara tiba-tiba, 

tetapi merupakan keberhasilan yang  dilatar belakangi perjuangan yang tidak 



mudah dan butuh waktu yang lama, para transmigran bertransmigrasi ke Rantau 

Rasau meiliki tujuan untuk meningkatkan hidup yang lebih baik. Selain itu, 

mereka juga diberi peluang untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. 

Artinya, bahwa transmigrasi berperan dalam menangani kemiskinan yang terjadi 

di pulau Jawa dan mengurangi kepadatan penduduk. 

Adanya program transmigrasi menunjukan perubahan yang terjadi di 

daerah tempat tujuan transmigrasi mulai dari persoalan sosial, budaya, ekonomi, 

bahkan dalam aspek politik. Hal ini disebabkan karena kedatangan suku Jawa 

yang sebagai transmigran akan mempengaruhi kehidupan sosial, dengan dasar 

seperti interaksi sosial, perubahan sosial, bagi penduduk lokal. Begitu pula dalam 

aspek budaya, tidak sedikit terjadi akulturasi bahkan asimilasi budaya antara suku 

Jawa sebagai transmigran dan suku-suku lainnya sebagai penduduk asli yang telah 

lama menempati daerah yang menjadi tujuan transmigrasi. Perubahan – perubahan 

dalam aspek ekonomi dan juga politik kemungkinan besar akan terjadi pula di 

daerah yang menjadi tujuan transmigrasi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik terhadap transmigrasi yang ada 

di Rantau Rasau karena merupakan transmigrasi pertama di Provinsi Jambi, 

dengan mengangkat judul  “Sejarah Sosial Ekonomi  Masyarakat Transmigrasi di 

Rantau Rasau Tahun 1967-1999”. 

 

 

 



KESIMPULAN 

1. Pemukiman daerah Rantau Rasau terbentuk sebagai akibat dari program 

transmigrasi dari pemerintah. Transmigrasi yang ada di Rantau Rasau  

digolongkan kedalam transmigrasi umum. Awal penempatan transmigrasi 

ini yaitu tahun 1967 hingga prapelita yaitu tahun 1981. Para transmigran 

ini berasal dari pulau Jawa. Sebelum adanya proyek penempatan 

transmigrasi, wilayah ini merupakan kawasan hutan. Pembukaan hutan 

dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seperti parang, kapak 

dan gergaji. 

2. Kehidupan awal masyarakat transmigrasi dari aspek sosial ekonomi sangat 

memprihatinkan dimana masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan 

baru dan memulai kehidupan baru, banyak cerita-cerita duka yang terjadi 

pada awal kedatangan masyarakat transmigrasi. 

3.  Perkembangan kehidupan sosisal ekonomi masyarakat Rantau Rasau tahun 

1967-1999 sangat mengalami peningkatan dan pendapatan yang baik, 

walaupun adanya naik turun. Maka pertumbuhan ekonomi bagi 

masyarakat di Rantau Rasau sampai tahun 1999 mengalami peningkatan 

dan perbaikan. Hal ini didukung dengan semakin membaiknya sarana 

transportasi. Disokong dengan adanya sarana dan fasilitas pendidikan 

masyarakat sehingga Rantau Rasau merupakan harapan yang baik untuk 

terus dikelola dan dikembangkan untuk menjadi daerah yang mandiri. 



4. Program transmigrasi yang dijalankan pemerintah mempengaruhi 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi, pengembangan dan 

pembangunan wilayah transmigrasi, perbaikan dan pembangunan 

infastruktur, kegiatan dan program-program sosial budaya masyarakat 

yang menyangkut dengan pendidikan, keagamaan, kesehatan, 

pemberdayaan masyarakattransmigrasi untuk meningkatkan kemampuan 

dalam berbagai bidang ekonomi, pembangunan bidang perkebunan dan 

pertanian dan pemerataan pembangunan di lingkungan dan kawasan 

transmigrasi. Dalam bidang pendidikan daerah Rantau Rasau terus 

mengalami peningkatan dibuktikan dengan banyaknya anak transmigran 

yang dapat bersekolah hingga perguruan tinggi. 

 


