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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1971, jumlah penduduk di Indonesia 

adalah 119.208.229 jiwa dan 76.086.327 jiwa tersebar di Pulau Jawa yang berarti 

63,83 % penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa.1 Sedangkan pada tahun 2016 

luas wilayah Indonesia adalah 1.913.578,68 km² dengan 17.504 pulau dan luas 

Pulau Jawa hanya 129.438,28 km².2 Sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa 

adalah yang terparah di Indonesia.  

Tidak seimbangannya penduduk di Pulau Jawa dengan pulau lainnya akan 

menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, 

transmigrasi muncul sebagai sebuah program yang kemudian menjadi salah satu 

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain mengatasi ketimpangan 

kepadatan penduduk, transmigrasi memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan perpindahan penduduk dari suatu 

tempat ke tempat lain yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi.3 

 
1 Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 

2000 dan 2010 https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/jumlah-penduduk-hasil-sensus-

penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-provinsi-1971---2015.html 

Diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 21.00 WIB.  
2 Badan Pusat Statistik, Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016, 

update terakhir 21 November 2017. https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-

daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html Diakses pada 24 September 2020, 

pukul 12.00 WIB.  
3 Soedigdo Hardjosudarmo, Kebijaksanaan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan 

Masyarakat Desai di Indonesia, (Jakarta: Bhatara, 1965), Hlm. 128. 

https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/jumlah-penduduk-hasil-sensus-penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-provinsi-1971---2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/jumlah-penduduk-hasil-sensus-penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-provinsi-1971---2015.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html
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Secara harfiah transmigrasi berasal dari bahasa latin, yaitu trans yang berarti 

seberang dan migrare yang berarti pindah.4 Sedangkan menurut Patrice Levang, 

transmigrasi adalah “obat” yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sebagai 

penawar penyakit yang terjadi pada masyarakat.5 Adapun menurut Ajisman 

transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan langsung dengan pembangunan segala 

bidang.6 

Sebelum kemerdekaan program transmigrasi telah berlaku di Hindia-

Belanda. Program tersebut dikenal dengan koloni atau colonisatie, yang merupakan 

bagian dari kebijakan etische politiek. Kolonisasi Belanda selain untuk penanganan 

ketimpangan penduduk juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal dari usaha dan kerja keras buruh transmigran yang dibayar dengan 

murah.7 Kemudian pada masa pendudukan Jepang, transmigrasi disebut 

Kokuminggakari yang hanya melibatkan individu yang masih muda dan memiliki 

kekuatan fisik dan kebanyakan diantara mereka adalah kaum laki-laki untuk 

pendistribusian romusha dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa.8 

 
4 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 

Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan , (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman, 2015), Hlm. 1.  
5 Patrice Levang, Ayo Ke Tanah Sebrang. Penerjemah Sri Ambar Wahyuni Prayoga, 

(Jakarta: KPG, 2003), Hlm. 33.  
6 Ajisman, Strategi Adaptasi Transmigrasi Orang Bali Di Desa Nusa Bali Oku Timur 

Sumatera Selatan, dalam Suluah, (Vol. 13 No. 17, Desember 2013), Hlm. 26.  
7 Eni May, “Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja, 

dan Desa Baru Pasaman sumatera Barat”, Laporan Penelitian, Universitas Andalas, 2006, Hlm. 3. 
8 M. Halwi Dahlan, “Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa, Kolonisasi, 

Kokuminggakari dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979)”, Jurnal Patanjala, (Vol. 6 

No. 3, September 2014), Hlm. 341-342.  
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Paska kemerdekaan istilah kolonisasi dan kokuminggakari dihapuskan 

karena dianggap berbau penjajahan dan diganti dengan istilah transmigrasi. Paska 

kemerdekaan tujuan transmigrasi juga mengalami perubahan, tepatnya pada 

program Pelita II transmigrasi tidak hanya untuk pemerataan penduduk, namun juga 

pemenuhan tenaga kerja untuk pembangunan berbagai proyek di daerah-daerah 

yang kekurangan sumber daya manusia.9 Pada umumnya masyarakat bersedia 

berpindah dari pulau Jawa ke wilayah transmigrasi didorong oleh faktor ekonomi. 

Mereka memiliki harapan bahwa di wilayah transmigrasi itu kehidupan menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi 

adalah Sumatera Barat. 

Transmigrasi pertama yang dilakukan di Sumatera Barat ialah tranmigrasi 

Tongar, Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Tongar 

terletak di sebelah utara kota Bukittinggi yang merupakan ibukota provinsi 

Sumatera Tengah pada saat lokasi transmigrasi ini dibuka pada tahun 1954.10 

Setelah itu diikuti transmigrasi di wilayah-wilayah lain di Sumatera Barat, termasuk 

ke Kabupaten Sijunjung. Transmigrasi di Sijunjung dilakukan di beberapa wilayah, 

diantaranya di Sitiung, Timpeh dan di Desa Sungai Tenang.11 

Transmigran Desa Sungai Tenang dapat dikatakan termasuk kedalam 

program Repelita I karna diberangkatkan dari Pulau Jawa pada tahun 1973 dan 

 
9 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 

Op. Cit., Hlm. 5. 
10 Witrianto, “Agresi Penduduk Asli Terhadap Transmigran di Desa Tongkar Kabupaten 

Pasaman Provinsi Sumatera Barat tahun 1954”, dalam Suluah : Menapaktilasi Peradaban, Jurnal 

Suluah : Menapaktilasi Peradaban, (Vol. 16 No. 20, Juni 2015), Hlm. 38. 
11 Suparmi dan Nirwan Il Yasin, “Kehidupan Awal Masyarakat Transmigran Di Desa 

Sungai Tenang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 1973-1980”, Jurnal Sejarah dan Budaya: 

Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya , (Vol. 14 No. 1, Juni 2020), Hlm. 93.  
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kemudian mulai menetap di Desa Sungai Tenang pada 1975 (pada masa Repelita 

II). Transmigran Desa Sungai Tenang berasal dari Kab. Temanggung, Kab. 

Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Blora dan dari Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 150 KK.12 

Dalam pembukaan wilayah transmigrasi di Sumatera Barat melibatkan 

adanya kesepakatan antara pemerintah dan ninik mamak, maka masyarakat 

transmigran di Sungai Tenang harus mengikuti kesepakatan yang dibuat. 

Kesepakatan pertama, transmigran harus bersedia diangkat menjadi sanak 

kemenakan. Kedua, mereka harus mengisi cupak gantang di daerah yang baru, yang 

berarti harus mematuhi adat istiadat setempat sesuai peribahasa “dimana bumi 

dipijak, disitulah langit dijunjung”. Ketiga, mereka para trasnmigran harus 

beragama islam. Keempat, transmigran harus mematuhi ketentuan yang 

menyebutkan “adat diisi, limbago dituang”.13  

Pada tahun 1975, unit pemukiman transmigrasi Desa Sungai Tenang juga 

disebut sebagai Desa Sei Tenang (Sei Tambangan). Desa Sei Tenang secara 

administratif termasuk ke dalam Nagari Kamang, Kecamatan Tanjung Gadang, 

Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.14 

Masyarakat transmigran Desa Sungai Tenang mendapatkan jatah tanah 

masing-masing KK seluas 2 Ha dan jatah bahan makanan selama satu tahun. Jatah 

 
12 Kasmowiyono, Catatan Daftar Nama Kepala Keluarga Transmigran Dari Jawa Tengah 

dan Yogyakarta ke Sungai Tenang 1973 .  
13 Efrianto A., “Transmigrasi Di Sumatera Barat Dari Masyarakat Terpencil Menjadi Pusat 

Perekonomian”, dalam Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Suluah: Masyarakat dan Dialektika 

Sosial-Budayanya, (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2013), Hlm. 52-53. 
14 Direktorat Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, Surat Keputusan Hak Pakai Tanah 

Kepada Para Trasnmigran No. B 12/ TD/ 4/ 1975 .  
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tanah terdiri dari ¼ Ha lahan pekarangan, ¾ Ha lahan usaha I dan 1 Ha lahan usaha 

II baik untuk KK Pokok ataupun KK Pecahan. Pada tahun 1975 diberikan jatah 

tanah hanya ¼ Ha untuk lahan pekarangan dan ¾ Ha untuk lahan usaha I, sedangkan 

1 Ha untuk lahan usaha II harus diusahakan sendiri (ditebang sendiri).15 Kemudian 

jatah makanan yang diperoleh terdiri dari beras, minyak goreng, garam dan ikan 

asin.16 

Pada tahun 1976 masyarakat bergotong royong membuka jalan, 

membangun langar (musholla), membangun Sekolah Dasar (SD) dan lapangan 

sepak bola yang sekaligus dijadikan tempat berkumpul. Pada tahun ini masyarakat 

transmigran juga mencoba berinisiatif membuat pasar di dalam desa, namun hanya 

dapat bertahan selama dua tahun. Kegagalan pasar tersebut dikarenakan oleh 

perekonomian yang belum mapan, komoditas yang dijual sedikit dan seragam, 

minimnya pembeli karena masih sulitnya perekonomian dan tempat yang tidak 

layak dan tidak mendukung.17 

Hingga tahun 1979 masyarakat transmigran masih disibukkan dengan 

membuka lahan (menebang) dan bercocok tanam dengan bibit yang diberikan oleh 

pemerintah. Setelah tidak adanya subsidi makanan dari pemerintah, masyarakat 

hanya bergantung pada pertanian dan juga kerap mengkonsumsi umbi-umbian. 

Masyarakat transmigran tetap bertahan disamping dengan semakin menipisnya 

bekal (modal) yang dibawa. Selain itu, masyarakat semakin memantapkan adaptasi 

 
15 Atas Nama Masyarakat Desa Sungai Tenang, Surat No. 03/ M.Des/ 1995 Perihal 

Masalah yang sedang dihadapai masyarakat Transmigrasi Desa Sungai Tenang, Kepada Bapak 

Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 
16 Suparmi dan Nirwan Il Yasin, Op.Cit., Hlm. 100.  
17 Ibid. Hlm. 101-102.  
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dengan penduduk lokal dan mempererat hubungan sosial dengan sesama 

masyarakat transmigran. Masyarakat transmigran tetap menghidupkan kesenian 

Jawa seperti ketoprak, kuda lumping, wayang kulit dan reog.  

Sejak tahun 1980, perekonomian masyarakat mulai bangkit dan 

berkembang sedikit demi sedikit. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan telah 

selesai dibuka dan masyarakat mulai menanaminya dengan tanaman tua seperti 

karet, jengkol rambutan dan lain-lain. Pada periode 80-an ini beberapa rumah 

masyarakat sudah beralih menggunakan beton.  

Periode awal 90-an tanaman yang ditanam sebelumnya tumbuh subur dan 

mulai berproduksi. Hal tersebut sangat menggembirakan bagi masyarakat karena 

perekonomian lebih berkembang dan lebih baik. Namun, baru beberapa tahun 

masyarakat Sungai Tenang menikmati hasil, tiba-tiba masuklah sebuah perusahaan 

untuk membuat kebun kelapa sawit oleh PT. Bina Pratama Sakato Jaya (PT. BPSJ).  

Pada tahun 1992 PT. BPSJ masuk membawa alat berat dengan izin ke kepala 

desa untuk membuat jalan perhubungan desa dan tanaman yang terkena akan 

diganti rugi. Dalam memuluskan niatnya membuat perkebunan, pihak PT.BPSJ 

telah menggusur dan merenggut ladang (perkebunan) masyarakat Sungai Tenang 

yang hanya bersedia memberikan uang cuma-cuma dengan tidak ada perjanjian 

tertulis. Oleh karena itu, masyarakat mencegah penggusuran lebih lanjut. Kemudian 

dengan berbagai macam persoalan, dilakukan berbagai musyawarah dalam mencari 

solusi, akhirnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 1998 dicapailah kesepakatan 

tertulis antara masyarakat Desa Sungai Tenang dengan pihak PT. BPSJ yang 
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ditengahi dan ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto 

Sijunjung.18 

Pada tahun 2003, dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ 

Sijunjung No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nagari Kunangan Parik Rantang 

di Kecamatan Kamang Baru. Dengan begitu terbentuklah Nagari Kunangan Parik 

Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera 

Barat. Nagari Kunangan Parik Rantang terdiri dari 9 (sembilan) jorong, yaitu 

Kunangan, Parik Rantang, Sungai Tambang I, Sungai Tambang II, Sungai 

Tambang III, Sungai Tambang IV, Mekar Jaya, Suko Rejo dan Suka Maju. Di mana 

3 (tiga) Jorong termasuk kedalam Desa Sungai Tenang, yaitu jorong Mekar Jaya, 

jorong Suka Maju dan Jorong Suko Rejo.19 

Desa Sungai Tenang bukan satu-satunya desa transmigrasi Jawa yang ada 

di Nagari Kunangan Parik Rantang, karena Sungai Tambang juga merupakan Desa 

Transmigrasi Jawa dan transmigrasi lokal. Sedangkan Jorong Kunangan dan Jorong 

Parik Rantang adalah Jorong atau Nagari asli dan tertua masyarakat asli setempat.   

Selain terjadi konflik sengketa lahan dengan PT. BPSJ, PT. BPSJ juga 

membawa permasalahan pada tahun 2016 dengan terjadinya Bacakak kampuang 

antara Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru (Desa 

Sungai Tenang) dengan Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, 

Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya. Bacakak kampuang ini dipicu oleh 

pembagian wilayah kerja dan pembagian kerja di perkebunan kelapa sawit PT. 

 
18 Atas Nama Masyarakat Desa Sungai Tenang, Loc. Cit. 
19 Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rantang, Rekapitulasi Jumlah Penduduk Nagari 

Kunangan Parit Rantang Bulan Desember Tahun 2016 .  
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BPSJ yang kurang merata membuat perseteruan dan kecemburuan antar masyarakat 

yang kemudian saling berselisih paham.20 Pemicu berikutnya ialah permasalahan 

tapal batas yang masih dalam pembahasan oleh pemerintah provinsi.21 Dalam 

insiden bacakak kampuang tersebut mengakibatkan sepuluh rumah atau barak 

masyarakat Kampung Surau dibakar oleh massa dari Kunangan Parik Rantang.22 

Permasalahan ini diselesaikan oleh ninik mamak masyarakat yang berkonflik dan 

permasalahan tapal batas diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Sedangkan pembagian lahan kerja diadakan kesepakatan antara kedua belah pihak 

tentunya dengan puhak PT. BPSJ.  

Meski telah terjadi perubahan sosial ekonomi beserta konflik, hingga saat 

ini di masyarakat Sungai Tenang masih mempertahankan kebudayaan suku Jawa. 

Kesenian yang masih bertahan hingga saat ini adalah Kuda Lumping, Wayang Kulit 

dan Reog. Meskipun begitu, antara masyarakat transmigran yang merupakan suku 

Jawa dengan masyarakat setempat yang merupakan suku Minangkabau dapat saling 

menghormati dan menghargai kebudayaan masing-masing. Saat ini pun telah 

banyak masyarakat keturunan transmigran yang menikah dengan masyarakat 

setempat yang merupakan suku Minangkabau.  

 
20 Warga Bakar 10 Barak Buruh Pabrik Sawit”, Media Indonesia, Sabtu, 30 Juli 2016.  

https://mediaindonesia.com/read/detail/58857-warga-bakar-10-barak-buruh-pabrik-sawit.html 

Diakses 10 Oktober 2020, pukul 22.10 WIB.  
21 “Pascapertikaian Sijunjung-Dharmasraya Titik Koordinat Batas Berbeda”, Harian 

Haluan, 02 Agustus 2016. https://www.harianhaluan.com/news/detail/57767/titik-koordinat-batas-

berbeda Diakses 10 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB.  
22 Febri Caniago, Dipicu Konflik Batas Wilayah, Sepuluh Rumah Dibakar, Padang Media, Jumát, 

29 Juli 2019. https://padangmedia.com/dipicu-konflik-batas-wilayah-sepuluh-rumah-dibakar/ Diakses 30 

September 2020, pukul 21.00 WIB.  

https://mediaindonesia.com/read/detail/58857-warga-bakar-10-barak-buruh-pabrik-sawit.html
https://www.harianhaluan.com/news/detail/57767/titik-koordinat-batas-berbeda%20Diakses%2010%20Oktober%202020
https://www.harianhaluan.com/news/detail/57767/titik-koordinat-batas-berbeda%20Diakses%2010%20Oktober%202020
https://padangmedia.com/dipicu-konflik-batas-wilayah-sepuluh-rumah-dibakar/
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Dalam aspek keyakinan (agama), masyarakat Desa Sungai Tenang saat ini 

terdiri dari umat muslim dan umat bukan muslim (katolik dan protestan). Meski 

hingga saat ini tidak boleh dibangun tempat ibadah selain langar, musholla dan 

masjid, namun antara umat muslim dan bukan muslim dapat hidup harmonis. Selain 

itu, Desa Sungai Tenang juga memiliki polarisasi pengelompokkan rumah (jorong) 

berdasarkan daerah asal mereka dari pulau jawa.  

Dalam aspek perekonomian, mata pencaharian masyarakat Desa Sungai 

Tenang saat ini sangat beragam, mulai dari bidang pertanian, perkebunan (karet, 

sawit, dll), perdagangan (warung kelontong, warung makan, tauke sawit, dll), 

industri rumahan (tempe, furnitur, batik, dll), jasa (bengkel, pengajar privat, barber 

shop, dll), pegawai swasta atau negeri dan buruh.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang terkait dinamika sosial ekonomi masyarakat transmigrasi di Desa 

Sungai Tenang yang berjudul “Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran 

di Desa Sungai Tenang Kabupaten Sijunjung 1975-2016”, penelitian ini akan 

membahas bagaimana perubahan sosial ekonomi serta konflik yang terjad i pada 

masyarakat transmigran di Desa Sungai Tenang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah dalam penelitian 

dan pembahasan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat transmigran di Desa 

Sungai Tenang 1975-2016? 
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2. Bagaimana konflik yang terjadi pada masyarakat transmigran di Desa 

Sungai Tenang 1975-2016? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan kajian, baik batasan spasial 

maupun batasan temporal. Batasan spasial dari penelitian ini adalah wilayah yang 

dalam administratif pemerintahan termasuk kedalam kawasan Desa Sunggai 

Tenang, Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, 

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. 

Sedangkan batasan temporal dalam penelitian dimulai dari tahun 1975 

hingga tahun 2016. Tahun 1975 dijadikan batasan awal karena pada tahun ini telah 

dikeluarkan surat keputusan pemberian hak pakai tanah kepada para transmigran 

Desa Sungai Tenang. Sementara tahun 2016 dijadikan batasan akhir karena pada 

tahun ini Nagari Kunangan Parik Rantang mengalami sebuah konflik (bacakak 

kampuang), yang melibatkan Desa Sungai Tenang. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan penulis 

dengan judul Kehidupan Awal Masyarakat Transmigran di Desa Sungai Tenang 

Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 1973-1980.  

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat transmigran di Desa 

Sungai Tenang 1975-2016. 
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2. Untuk mengetahui konflik yang terjadi pada masyarakat transmigran di Desa 

Sungai Tenang 1975-2016. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, 

menambah wawasan dan pengetahuan akademis bagi peneliti selanjutnya 

sehingga menambah khasanah dalam kajian sejarah sosial.  

2. Dari segi praktis, sebagai masukan bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam 

usaha penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat transmigran lainnya 

yang berada di kawasan Kabupaten Sijunjung.  

1.5. Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya dengan subyek penelitian 

yang sama yaitu masyarakat transmigran sendiri. Sejauh pengetahuan penulis, 

sebelumnya hanya baru penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri (Suparmi) 

dan Nirwan Il Yasin yang melihat mengenai masyarakat transmigran di Desa 

Sungai Tenang dari sudut pandang historis. Namun, dalam penelitian tersebut 

peneliti hanya menjelaskan mengenai proses awal kedatangan masyarakat 

transmigran dan kehidupan awal masyarakat transmigran hingga tahun 1980 tanpa 

melihat konflik yang terjadi. Akan tetapi, penulis temukan penelitian sebelumnya 

yang lain yang dapat menguraikan kehidupan masyarakat transmigran yang berasal 

dari Pulau Jawa ke Luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera Barat yang dapat 

dijadikan sebagai acuan atau perbandingan mengenai masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini.  
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Pertama, buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berjudul “Transmigrasi Masa Doeloe, Kini 

dan Harapan Kedepan”. Buku ini menjelaskan mengenai teori transmigrasi dan 

sejarah transmigrasi di Indonesia secara singkat. Sejarah transmigrasi mulai dari 

masa kolonial belanda (1905) hingga oleh pemerintah Indonesia secara resmi pada 

1950. Kemudian juga dijelaskan mengenai penyelenggaraan transmigrasi dari masa 

ke masa, yaitu sejak masa kolonisasi Belanda sampai dengan sekarang.23 Buku ini 

digunakan sebagai acuan dalam melihat sejarah transmigrasi di Indonesia dan 

perkembangannya dari masa ke masa. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Noviarti Hidayani mahasiswa Ilmu Sejarah 

Universitas Andalas yang berjudul “Dinamika Sosial Kehidupan Transmigran Di 

Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung (1993-2014)”. Di dalam skripsi ditunjukkan 

interaksi para transmigran dengan penduduk lokal maupun sesama transmigran. 

Pada awalnya kendala yang dihadapi adalah masalah bahasa dan seiring 

berjalannya waktu hal terssebut dapat diatasi. Masyarakat transmigran sekirannya 

juga mangaku induak (induk semang) suku Minangkabau setempat. 24 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Efrianto A. yang berjudul 

“Transmigrasi Di Sumatera Barat Dari Masyarakat Terpencil Menjadi Pusat 

Perekonomian”. Dalam penelitian ini keberhasilan transmigran dalam menjadikan 

kawasan baru yang mereka tempati menjadi pusat perekonomian bukanlah hal yang 

mudah. Perjuangan dan pengorbanan transmigran harusnya menjadi cambuk bagi 

 
23 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 

Loc. Cit. 
24 Noviarti Hidayani, Dinamika Sosial Kehidupan Transmigran Di Nagari Kamang 

Kabupaten Sijunjung (1993-2014), Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Andalas, 2016. 



 
  

13 
 

setiap penduduk Sumatera Barat. Kemudian adanya semangat kedaerahan di 

Sumatera Barat, maka pemerintah daerah melalui dinas terkait mampu 

menyampaikan tentang perpindahan transmigran ke Sumatera Barat, kehidupan 

transmigran dan proses mendapatkan lahan pada generasi muda untuk menghindari 

konflik kemudian hari.25 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yosi Nova yang berjudul 

“Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat : Studi Sejarah 

Masyarakat Timpeh Dharmasraya”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

transmigran Timpeh adalah masyarakat yang terbuka dan mudah dalam menjalin 

hubungan sosial. Antara transmigran dan penduduk asli Timpeh terjalin 

persaudaraan yang kokoh yang dibangun atas dasar identitas bersama secara budaya 

yaitu “Minangkabau Baru”, yakni masyarakat transmigran dianjurkan mengaku 

induak (bersuku) kepada ninik mamak pemimpian persukuan di Timpeh. Politik 

Timpeh setelah kedatangan masyarakat transmigran mengalami perubahan dengan 

adanya pemekaran Kecamatan Timpeh pada tahun 2008 dari Kecamatan Sitiung.26 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurzalina, Bakaruddin dan Afrizal 

Rezki yang berjudul “Dampak Transmigrasi Jorong Suko Rejo Dalam Kehidupan 

Sosial Budaya Masyarakat Sekitar di Kenagarian Kunangan Parik Rantang 

Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung”. Penelitian ini memperlihatkan 

bagaimana transformasi budaya masyarakat transmigran. Di mana masyarakat atau 

penduduk asli menerima transmigran berserta adat istiadatnya, masyarakat 

 
25 Efrianto A., Loc. Cit.  
26 Yosi Nova, “Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial : Studi Sejarah 

Masyarakat Timpeh Dharmasraya”, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , (Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 

2016). 
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transmigran mampu berinteraksi dan saling mempengaruhi dan membuat 

masyarakat memiliki pola pikir dan wawasan yang berbeda.27 

Keenam, penelitian yang yang dilakukan oleh Suparmi dan Nirwan Il Yasin 

yang berjudul “Kehidupan Awal Masyarakat Transmigran di Desa Sungai Tenang 

Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 1973-1980”. Penelitian menunjukkan bahwa 

periode awal tersebut perekonomian masyarakat transmigran masih sangat 

sederhana dan baru merupakan fase awal dalam memantapkan perekonomian 

secara perlahan meski belum memperlihatkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut 

berbeda dengan kondisi sosial masyarakat yang berkembang dengan baik, baik 

sesama masyarakat transmigran ataupun dengan penduduk asli setempat.28 

Perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian di atas selain berbeda 

objek baik dalam hal spasial dan temporal serta sisi historis ialah bahwa dalam 

penelitian ini akan lebih menonjolkan aspek sosial seperti halnya kedudukan 

masyarakat transmigran Jawa dalam sistem sosial ekonomi termasuk juga konflik 

yang terjadi. Bisa jadi hasil penelitian ini akan menguatkan asumsi-asumsi yang 

telah ada dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau malah 

sebaliknya.  

Meskipun begitu, tentunya dalam dinamika dan perkembangan masyarakat  

transmigran akan selalu berbeda-beda sesuai dengan latar belakang transmigrasi, 

wilayah tujuan trasnsmigrasi, masyarakat transmigran dan masyarakat penduduk 

 
27 Nurzalina, Bakaruddin dan Afrizal Rezki, “Dampak Transmigrasi Jorong Suko Rejo 

Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sekitar di Kenagarian Kunangan Parit Rantang 

Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung” , Laporan Penelitian, STKIP-PGRI Sumatera 

Barat.   
28 Suparmi dan Nirwan Il Yasin, Loc. Cit. 
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asli wilayah tujuan transmigrasi. Selalu banyak faktor dan kejutan dalam setiap 

transmigrasi yang dilakukan dan tentunya ada alasan dan evaluasi kenapa program 

transmigrasi tetap dijalankan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. 

1.6.  Kerangka Konseptual 

Menurut Mulyadi, transmigrasi adalah suatu sistem pembangunan terpadu 

dari seperangkat prinsip dan metode untuk penyelenggaraan permukiman dan 

kehidupan baru bagi suatu kelompok masyarakat.29 Sedangkan menurut Undang-

Undang No.3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi, transmigrasi 

adalah kepindahan atau perpindahan penduduk dengan sukarela dari suatu daerah 

ke daerah lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau alasan-alasan yang 

di pandang perlu oleh masyarakat. 

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 tentang 

Penyelenggaraan Transmigrasi, transmigrasi dibedakan berupa transmigrasi umum 

dan transmigrasi swakarsa (spontan). Transmigrasi umum merupakan transmigrasi 

yang biaya pelaksanaan sepenuhnya dari pemerintah dan transmigrasi swakarsa 

(spontan) merupakan transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh 

transmigran yang bersangkutan atau pihak lain. Berdasarkan tipe-tipe transmigrasi 

dalam pembangunan daerah yang dilihat dari segi pengembangan ekonomi, dapat 

dibedakan dalam transmigrasi pola pertanian pangan, perkebunan, nelayan, serta 

industri.30 

 
29 Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 161. 
30 Rukmadi Warsito, Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat 

Permukiman. (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), Hlm. 1-3. 
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Kehidupan transmigran di Desa Sungai Tenang dari tahun 1975-2016 selalu 

mengalami perubahan sosial ekonomi. Perubahan sosial ekonomi masyarakat 

tergolong kedalam perubahan yang terjadi secara bertahap. Perubahan-perubahan 

sosial ekonomi tersebut didorong oleh faktor kependudukan, ekologi dan 

lingkungan hidup serta pendidikan dan teknologi yang secara perlahan terus 

berkembang setiap tahunnya. Hal tersebut didukung oleh Soedjatmoko yang 

menyatakan bahwa perubahan besar disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu 

ilmu pengetahuan dan teknologi; kependudukan; dan ekologi dan lingkungan 

hidup.31  

Menurut Piotr Sztompka perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi 

dalam sistem sosial. Perubahan sosial dapat di bayangkan sebagai perubahan yang 

terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, adapun perbedaan 

antara keadaan sistem tertentu dan jangka waktu berlainan.32 Sedangkan menurut 

Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada 

lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem 

sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola prilaku 

diantara kelompok masyarakat.33 

Perubahan sosial tentu tidak terjadi begitu saja, terdapat faktor internal dan 

faktor eksternal yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Faktor internal tersebut 

ialah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, 

 
31 Berliana Kartakusumah, Pemimpin Adiluhung, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2006), Hlm. 

2. 
32 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2007), Hlm. 3. 
33 Elly M. Setiadi, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 52.  
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pertentangan (konflik), pemberontakan (revolusi).34 Sedangkan faktor eksternal 

diantarannya ialah bencana alam atau yang mempengaruhi lingkungan fisik, 

peperangan dan pengaruh kebudayan lain. 

Dengan melihat berbagai faktor yang menyebabkan perubahan sosial 

tersebut, maka secara tidak langsung perubahan sosial juga akan turut 

mempengaruhi perubahan atau dinamika perekonomian masyarakat. Dan juga 

sebaliknya bahwa dinamika perekonomian juga dapat mempengaruhi perubahan 

sosial dari masyarakat.  

Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa sejarah sosial mempunyai bahan 

garapan yang sangat luas dan beranekaragam yang mencakup berbagai aspek. 

Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan erat dengan sejarah ekonomi 

sehingga menjadi semacam sejarah sosial-ekonomi.35 Misalnya, bukan semata-

mata sejarah dari petani, melainkan juga masyarakat desa dalam arti sosial-

ekonomi. 

Piotr Sztompka membagi perubahan sosial menjadi komponen dan dimensi 

utamanya. Menurutnya teori sistem secara tidak langsung menyatakan 

kemungkinan perubahan seperti pertama perubahan komposisi (migrasi dari satu 

kelompok ke kelompok lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu, pengurangan 

jumlah penduduk karena kelaparan, demobilisasi gerakan sosial, bubarnya suatu 

kelompok dan sebagainya). Kedua, perubahan struktur, misalnya terciptanya 

ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya 

 
34 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada, 

2012), Hlm. 16-17. 
35 Sartono Kartodirdjo, dkk. Sejarah Sosial Konseptualisasi, Model, dan Tantangannya. 

Yogyakrta: Penerbit Ombak. 2013. Hlm. 3. 
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kerjasama atau hubungan kompetitif. Ketiga, perubahan fungsi, misalnya 

spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, hancurnya peran ekonomi keluarga, 

diterimanya peran yang diindoktrinisasikan oleh sekolah atau universitas. Keempat, 

perubahan batas, misalnya penggabungan beberapa kelompok, atau satu kelompok 

oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria keanggotaan kelompok dan 

demokratisasi keanggotaan, dan penaklukan. Kelima, perubahan hubungan antar 

subsistem, misalnya penguasaan rezim politik atas organisasi ekonomi, 

pengendalian keluarga dan keseluruhan kehidupan privat oleh pemerintah totaliter. 

Keenam, perubahan lingkungan misalnya kerusakan ekologi, gempa bumi, 

munculnya wabah atau virus, lenyapnya sistem bipolar internasional. 

Sebaliknya, teori konflik yaitu Karl Marx menyatakan bahwa semua aspek 

perubahan sosial sangat dipengaruhi dari konflik kelas sosial. Konflik kelas sosial 

dianggap sebagai sumber yang sangat penting dalam terwujudnya perubahan sosial. 

Perubahan akan melahirkan kelompok dan kelas sosial baru, kemudian konflik 

antar kelompok dan kelas sosial baru tersebut akan menciptakan perubahan 

selanjutnya.36 Terlepas dari perdebatan antara perubahan sosial yang menimbulkan 

konflik atau konflik yang menimbulkan perubahan sosial, intinya dimana keduanya 

sama-sama saling berkaitan dan berjalan bersamaan antara perubahan sosial dan 

konflik yang sama-sama terjadi dalam masyarakat. 

Beberapa teori penyebab konflik diantaranya ialah teori hubungan 

masyarakat, yaitu konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, 

 
36 Nur Djazifah ER., Proses Perubahan Sosial di Masyarakat, Modul Pembelajaran 

Sosiologi., Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. Hlm. 8. 
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ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu 

masyarakat. Teori negosiasi prinsip, yaitu konflik yang disebabkan oleh posisi-

posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-

pihak yang berkonflik. Teori kubutuhan manusia, yaitu konflik yang disebabkan 

oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi. Teori 

identitas, yaitu konflik yang disebabkan oleh identitas yang terancam. Teori 

kesalahpahaman antar budaya, yaitu konflik yang disebabkan ketidakcocokan 

dalam cara berkomunikasi antar berbagai budaya yang berbeda. Dan yang terakhir 

adalah teori transformasi konflik, yaitu konflik yang disebabkan oleh masalah 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan 

ekonomi.37 

Konflik selalu mengalami perubahan setiap saat seiring dengan perubahan 

sosial dan ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan penahapan konflik 

untuk menganalisis berbagai dinamika konflik yang terjadi. Penahapan konflik 

tersebut meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik.38 

 

 

 

 

 
37 Simon Fisher, dkk. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, 

(Jakarta: The British Council, 2001), Hlm. 8-9. 
38 Ibid. Hlm. 19. 
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Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dibuat kerangka berfikir yang 

akan mempermudah alur penelitian sebagai berikut: 

Bagan 1.1. Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

 

 

1.7.  Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Menurut 

Sartono Kartodirdjo, metode merupakan sebuah cara prosedural untuk berbuat dan 

mengerjakan sesuatu dalam sebuah sistem yang teratur dan terencana.39 Kemudian 

metodologi sejarah menurut Nugroho Notosusanto adalah sekumpulan prinsip dan 

aturan yang sistematis dalam mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara 

kritis, kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya. Kemudian dapat 

dikatakan bahwa metode penelitian sejarah adalah sarana sejarah untuk 

melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah.40 Metode penelitian dalam 

 
39 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hlm. 1-4. 
40 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, (Jakarta: Inti Indayu 

Press, 1984), Hlm. 10-11.  

Transmigran Desa Sungai 

Tenang 1975-2016 

Dinamika Sosial ekonomi 

Teori Perubahan Sosial 

konflik 
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penelitian ini akan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu heuristik, kritik 

sumber, interpretasi dan historiografi.  

Pertama heuristik, ialah mencari kemudian mengumpulkan sumber 

informasi yang relevan dengan penelitian. Sumber yang relevan tersebut 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Di mana 

sumber primer dalam penelitian ini ialah dokumen atau arsip dan sumber informasi 

lainnya yang sezaman dan relevan dengan judul penelitian. Sedangkan sumber 

sekunder adalah sumber pendukung dari karya peneliti terdahulu atau sumber 

informasi dari orang kedua yang relevan dengan judul penelitian.   

Dalam rangka mendapatkan data primer dan sekunder tersebut maka 

dilakukan studi Pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). 

Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Jurusan 

Sejarah, Seni dan Arkeologi Universitas Jambi, Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Sijunjung, Kantor Kecamatan Kamang Baru, Kantor Wali 

Nagari Kunangan Parik Rantang dan koleksi pribadi atau kolektif yang masih 

dimiliki oleh masyarakat Desa Sungai Tenang. Penelitian lapangan lebih 

mengandalkan metode wawancara dan observasi. Dokumen dan atau arsip dalam 

penelitian ini berupa Surat Keputusan Hak Pakai Tanah Kepada Para Trasnmigran, 

Catatan Daftar Nama Kepala Keluarga Transmigran Dari Jawa Tengah dan 

Yogyakarta ke Sungai Tenang 1973, berbagai arsip surat/ kesepakatan dan berbagai 

data dari Nagari Kunangan Parit Rantang.  

Sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian ini dapat berupa 

wawancara yang berhubungan dengan kajian yang diteliti. Sumber lisan dapat 
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digunakan untuk menutupi kekurangan atau memperkuat sumber tertulis. 

Wawancara mendalam (In-depth Interview) dan terbuka dilakukan dengan 

narasumber yang berhubungan dengan kajian yang diteliti. Pemilihan informan 

dalam penelitian dilakukan dengan sistem purposive sampling. Puposive sampling 

merupakan salah satu cara menentukan informan yang paling umum digunakan 

dalam penelitian kualitatif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi 

informan sesuai dengan masalah penelitian.41  

Kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). 

Masyarakat transmigran Sungai Tenang 1973 , 2). Tokoh masyarakat di Sungai 

Tenang, 3). Dari persyaratan 1 dan 2 kembali diseleksi berdasarkan kapasitas atas 

kredibilitas narasumber. Dari penentuan informan penelitian maka jumlah informan 

dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu Wagiyo, Fatkur Rahman, 

Khairuddin, Sukardi, Suradi, Wasilah, Dwi Sarwono, Sudiono, Poniyem dan 

Barliyah.  

Kedua kritik sumber, pada tahap ini sumber yang telah didapat pada tahap 

heuristik dilakukan penyaringan atau penyeleksian dengan mengacu kepada 

prosedur yang ada, yaitu sumber yang faktual dan orisinilitasnya terjamin. Kritik 

sumber berkaitan dengan verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai keaslian 

sumber (autentifikasi) dan kesahihan sumber (kredibilitas).42  

 
41 Burhan Bungin, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Grafindo Persada. 

Hlm. 107.  
42 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah , (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2007), Hlm. 70. 
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Kritik sumber terdiri dari dua macam, yaitu kritik intern dan kritik ekstern.43 

Kritik intern ialah menilai apakah sumber memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk 

dipercaya) atau tidak. Kritik intern dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yaitu 

penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber dan membandingkan kesaksian dari 

berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya. Sedangkan kritik ekstern adalah 

mencari otensitas atau keotentikan (keaslian sumber). Kritik ekstern dalam suatu 

penelitian meliputi atas asal-usul dari sumber. Sumber dan catatan atau peninggalan 

diperiksa untuk mengetahui keaslian sumber.  

Ketiga interpretasi, interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisa 

sejarah.44 Pada tahap ini sejarawan menguraikan setiap informasi yang telah 

melewati tahap kritik sumber dan kemudian disatukan menjadi sebuah deskriptif 

sejarah yang utuh dengan membandingkan data untuk menyingkap peristiwa yang 

terjadi dalam waktu yang sama. Dalam tahap ini terkadang diperlukaan dugaan dari 

data yang ada dan berusaha menemukan penjelasan sesuai dengan dugaan.45 

Keempat historiografi, yang merupakan tahapan terakhir. Dalam tahap ini, 

fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan di lapangan kemudian dirangkai dan 

disusun secara koronologis yang menghubungkan peristiwa yang satu dengan 

peristiwa lainnya sesuai kaidah-kaidah sejarah.46 Metode penulisan yang digunakan 

adalah metode penulisan sejarah yang bersifat deskriptif, naratif dan analisis.  

 

 
43 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 2005), Hlm. 100. 
44 Dudung Abdurahman, Op, Cit., Hlm. 73. 
45 Ibid. Hlm. 74-75. 
46 Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah, (Bandung: pustaka setia, 2012), Hlm. 30.  



 
  

24 
 

1.8.  Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian di atas akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan 

sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN, dalam BAB ini menguraikan tentang: (1) Latar 

Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Ruang Lingkup Penelitian, (4) 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, (5) Tinjaun Pustaka, (6) Kerangka Konseptual, (7) 

Metode Penelitian, dan (8) Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI TENANG, yang terdiri 

dari: (1) Kondisi Geografis, (2) Kondisi Demografis,  

BAB III DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 

TRANSMIGRAN DESA SUNGAI TENANG 1975-2016, yang terdiri dari: 

(1) Sejarah Kedatangan Transmigran di Desa Sungai Tenang, (2) Dinamika Sosial 

Masyarakat Transmigran Desa Sungai Tenang, dan (3) Dinamika Ekonomi 

Masyarakat Transmigran Desa Sungai Tenang.  

BAB IV DINAMIKA KONFLIK MASYARAKAT TRANSMIGRAN 

DESA SUNGAI TENANG 1975-2016, bab ini akan memuat beberapa konflik yang 

terjadi di Desa Sungai Tenang dan penyelesaiannya. 

BAB V PENUTUP, berisi (1) Kesimpulan dan (2) Saran. Pada BAB ini 

akan menguraikan kesimpulan yang didapat terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA dan DAFTAR LAMPIRAN.  

 


