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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Transmigrasi Desa Sungai Tenang termasuk kedalam transmigrasi umum. 

Transmigran Sungai Tenang didatangkan dari pulau Jawa pada tahun 1973 yang 

berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarya sebanyak 150 

KK. Para transmigran mengikuti program transmigran dilatar belakangi oleh faktor 

ekonomi, yaitu sempitnya lahan yang ada dan minimnya lapangan pekerjaan di 

pulau Jawa serta keinginan untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik di 

wilayah penempatan transmigrasi.  

Transmigrasi Sungai Tenang mendapatkan jatah tanah sebanyak 2 Ha. 

Selain itu juga mendapatkan subsidi makanan pokok selama kurang lebih satu 

tahun, subsidi peralatan pertanian, subsidi, subsidi rumah dan bantuan berupa bibit 

pokok keras dan bibit pokok lunak dari pemerintah. Kemudian pada tahun 1975 

diberikanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Tanah Kepada Para 

Transmigran Sungai Tenang.  

Masyarakat pada masa awal terus berupaya membuka lahan, membuka 

akses jalan dan membangun fasilitas umum dengan cara bergotong royong. 

Masyarakat bertani dan mengkonsumsi subsidi makanan pokok dari pemerintah dan 

juga mengkonsumsi umbi-umbian. Karena hama dan juga kondisi lingkungan yang 

masih berupa hutan, hasil pertanian tidak memberikan banyak harapan kepada 

masyarakat. Dapat dikatakan masa awal ini masyarakat menggantungkan hidup 

dengan menjual bahan bangunan berupa kayu. Penjualan kayu sangat membantu 
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masyarakat, terlebih mereka sembari membuka lahan berupa hutan yang masih 

penuh dengan pohon-pohon besar. Sehingga pada masa ini terdapat beberapa 

masyarakat yang menjadi induk semang kayu. 

Banyaknya hewan buas, gelapnya malam hari karena belum ada listrik 

ditambahnya perekonomian yang sulit membuat beberapa masyarakat ketakutan 

dan bahkan ingin kembali ke pulau Jawa. Oleh sebab itu, masyarakat membentuk 

kelompok kesenian, seperti Reog dan Kuda Lumping dan selalu mengadakan 

Yasinan rutin. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan, masyarakat semakin mempererat jiwa sosial mereka diantara sesama 

transmigran dan saling merangkul satu sama lain. 

Pada tahun 1980, masyarakat masih membuka lahan dan menebang 

sekaligus tetap bertani dan berladang. Masyarakat mulai menanami lahan mereka 

dengan tanaman tua seperti karet, jengkol, rambutan dan lain-lain. Bahkan sejak 

tahun 1982 sebagian lahan sudah dikenakan pajak PBB. Perekonomian masyarakat 

sedikit membaik dengan berjualan kayu serta tetep bertani dan menanam tanaman 

tua. Pada masa ini juga sudah terdapat beberapa masyarakat yang memiliki 

kendaraan sepeda motor dan beberapa rumah telah bertransformasi menggunakan 

beton.   

Pada tahun 1990, masyarakat juga sudah mulai memanen tanaman tua yang 

telah ditanam dari tahun 1980-an tersebut. Kesenian masyarakat juga semakin 

berkembang dan mendapatkan izin keramaian atau latihan dari petugas keamanan 

setempat.  
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Kemudian masuk sebuah PT. perkebunan kelapa sawit di Sungai Tenang 

mulai tahun 1992 dan mengalami selisih paham dengan masyarakat Sungai Tenang. 

Bahkan sempat berkonflik dengan masyarakat transmigran terkait masalah tanah 

atau lahan. Setelah konflik berkepanjangan, akhirnya pada tahun 1998 dicapai 

kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Setelah adanya perkebunan kelapa sawit oleh PT. BPSJ, terjadilah 

perubahan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat Sungai Tenang. 

Masyarakat yang sebelumnya menanam tanaman holtikultura dan perkebunan 

karet, berangsur-angsur mulai tertarik dan berubah ke perkebunan kelapa sawit. 

Bahkan setelah PT. BPSJ mendirikan pabrik kelapa sawitnya sendiri pada tahun 

2004, telah mengubah mata pencaharian penduduk menjadi pekerja di perkebunan 

dan pabrik tersebut. PT. BPSJ memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat 

yang tidak memiliki pekerjaan. Bahkan masyarakat juga dapat memiliki pekerjaan 

ganda dengan bekerja di PT. BPSJ dan tetap bertani atau berkebun. Setelah adanya 

pabrik, banyak dari masyarakat yang sebelumnya pedagang (toke) karet berubah 

menjadi pedagang (toke) sawit.  

Perekonomian masyarakat Sungai Tenang semakin berkembang, seiring 

dengan kemajuan dalam hal sosial masyarakat. Masyarakat dapat beradaptasi 

dengan peduduk lokal setempat yang merupakan masyarakat Minangkabau. 

Masyarakat Sungai Tenang juga mengaku induk kepada dua suku keselarasan yang 

ada di Nagari. Sehingga masyarakat menjadi kemenakan dalam sistem kerapatan 

adat nagari dan memiliki kedudukan yang sama dengan kemenakan yang lainnya. 

Masyarakat transmigran Sungai Tenang memiliki suku Bodi Caniago atau Koto 
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Piliang dan akan berlanjut hingga anak cucu keturunan berikutnya diambil dari 

garis keturunan ibu.  

Kendati demikian, masyarakat Sungai Tenang tetap mempertahankan 

identitas mereka sebagai Tiang Jawi dengan cara mereproduksi budaya mereka di 

tempat barunya tersebut. Kesenian seperti Kuda Lumping, Reog dan Wayang Kulit 

bahkan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Minangkabau setempat. 

Masyarakat Sungai Tenang juga menghargai dan menjunjung tinggi adat 

Minangkabau yang berlaku di wilayah setempat dan juga turut menghormati segala 

bentuk kesenian yang ada.  

Masyarakat Sungai Tenang telah resmi menjadi anak kemenakan di Nagari 

setempat. Bahkan pada tahun 2016 terjadi koflik Bacakak Kampuang yang 

melibatkan dua Nagari di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Sijunjung dan 

Kabupaten Dharmasraya. Konflik tersebut disebabkan oleh permasalahan tapal 

batas dan perebutan lahan kerja antara Masyarakat Nagari Kunangan Parit Rantang 

dan masyarakat Kampung Surau di PT. BPSJ. Dalam konflik ini masyarakat Sungai 

Tenang sebagai kemenakan turut membela nagari. Kemudian permasalahan ini 

diselesaikan oleh ninik mamak masyarakat yang berkonflik, sedangkan 

permasalahan tapal batas diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Terkait lahan kerja kemudian diadakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan 

juga pihak PT. BPSJ.  

Dinamika sosial ekonomi dan konflik yang terjadi dalam masyarakat Sungai 

Tenang dapat memperlihatkan bagaimana hamonisasi antara identitas Jawa, adat 

istiadat Minangkabau dan peraturan pemerintah setempat. Saat terjadi dinamika 
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sosial ekonomi atau bahkan konflik sekalipun norma-norma Jawa, adat istiadat 

Minangkabau dan peraturan pemerintah saling berperan dengan sangat baik dan 

saling mengisi satu sama lain.  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat, setiap orang harus 

saling menghormati perbedaan, baik dalam hal kepercayaan, adat dan 

kebudayaan. Perbedaan merupakan hal yang dapat mempersatukan 

dengan toleransi bersama. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

gambaran bahwa perbedaan antara masyarakat transmigran jawa dengan 

masyarakat lokal setempat dapat sama-sama bergerak dan harmonis.  

2. Sebagai etnis pendatang, transmigran yang berasal dari luar Sumatera 

Barat, diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang 

didatangi. Seperti kata pepatah “Dimana bumi dipijak, disitu langit 

dijunjung”, dimanapun kita berada, kita harus dapat beradaptasi dengan 

sosial-budaya daerah tersebut.  

3. Bagi Pemerintah, agar lebih meningkatkan hubungan antar etnis dengan 

terus melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang melibatkan 

seluruh etnis yang ada.  

4. Semoga kedepannya dalam pengambilan kebijakan apapun oleh 

pemerintah terkait selalu bisa melibatkan masyarakat dan melakukan 

sosialisasi kebijakan tersebut dengan baik. Sehingga tidak terjadi 
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perselisihan dan kesalah pahaman yang bisa saja terjadi di masa 

mendatang. Seperti contoh dalam penelitian ini adalah kebijakan 

perizinan PT. BPSJ dan juga kebijakan tapal batas antar wilayah 

kabupaten.  

5. Bagi masyarakat atau siapapun yang sekirannya sedang dihadapkan 

dengan sebuah pertikaian atau konflik, hendaknya dilakukan 

penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat. Sehingga akan 

didapatkan kesepakatan bersama yang akan memenangkan kedua belah 

pihak. Kemudian juga mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku 

dalam adat-istiadat budaya setempat dan pihak yang berwajib.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


