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ABSTRAK 
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dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pembimbing Skripsi                           
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika sosial ekonomi 

masyarakat transmigran di Desa Sungai Tenang Kabupaten Sijunjung tahun 1975-

2016. Adapun Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu Heuristik, 

Kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan arsip, studi pustaka, dan wawancara. 

Selain menggunakan metode sejarah juga digunakan ilmu sosial yang dalam hal ini 

adalah perubahan sosial dan konflik sebagai ilmu bantu dalam penelitian dan 

penulisan sejarah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat transmigran di Desa 

Sungai Tenang merupakan transmigrasi umum tahun 1973 yang berasal dari Jawa 

Tengah dan Yogyakarta. Perekonomian masyarakat Sungai Tenang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat setelah adanya perkebunan kelapa sawit PT. BPSJ 

pada tahun 1992 dan disusul dengan dibangunnya industri kelapa sawit pada tahun 

2004. Perekonomian masyarakat berubah dari perkebunan karet dan palawija 

menjadi perkebunan kelapa sawit, kemudian masyarakat menjadi pekerja di PT. 

BPSJ dan beberapa masyarakat menjadi tauke kelapa sawit. Meski begitu PT. BPSJ 

di Sungai Tenang juga terlibat konflik masalah lahan dengan mengambil lahan 

transmigran. Masih terkait dengan PT. BPSJ, pada tahun 2016 terjadi Bacakak 

Kampuang antara masyarakat Kunangan Parit Rantang yang didalamnya termasuk 

Sungai Tenang dengan masyarakat Kampung Surau terkait tapal batas dan 

pembagian kerja di PT. BPSJ.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat transmigran dapat 

beradaptasi dengan baik di wilayah barunya tersebut. Masyarakat melakukan 

reproduksi budaya Jawa seperti budaya kesenian seperti Kuda Lumping, Reog, dan 

Wayang Kulit. Masyarakat Sungai Tenang juga mengaku induk kepada dua adat 

keselarasan yang terdapat dalam nagari atau sistem pemerintahan adat 

Minangkabau. Masyarakat transmigran sangat menghormati dan menjunjung tinggi 

adat istiadat setempat tanpa menghilangkan jati diri mereka.  
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