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ANALISIS DAMPAK TRANSMIGRASI TERHADAP  

TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA TRANSMIGRAN 

DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEBING TINGGI 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
 

 

Abstrak 

 

Pada tahun 1990 tercatat bahwa 60% dari penduduk di Indonesia tinggal di Pulau Jawa 

yang luasnya hanya 6,9% dari luas daratan Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 

1990, maka 70,4% berasal dari Jawa. Sisanya yang 16,45% berasal dari Sumatra, 

Sulawesi 6.5% dan pulau lainnya 6,7%. Transmigrasi bertujuan untuk mengurangi 

lonjakan kepadatan penduduk di pulau Jawa untuk mencapai keseimbangan penduduk 

secara merata. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis tingkat 

kesejahteraan keluarga transmigrasi yang terdampak dari penduduk yang 

bertransmigrasi dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan 

bagi keluarga transmigran di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. Metode yang digunakan menggunakan metode survey 

deskriptif dengan pengambilan sampel menggunakan metode Slovin memperoleh 

responden sebanyak 100 yaitu 50 pelaku transmigran dan 50 keluarga transmigran. 

Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Transmigrasi 

yang dilakukan oleh penduduk Desa Purwodadi membawa dampak ekonomi dan 

dampak sosial. Dampak ekonomi penduduk transmigran memperoleh peningkatan 

pendapatan yang dapat dikatakan tinggi karena mampu melebihi pendapatan UMR 

yaitu Rp.2.649.034 di Kota Jambi selama sebulan, kepemilikan lahan sawit yang 

hampir semua penduduk transmigrasi mempunyai lahan tersebut. Dampak sosial adat 

istiadat di Desa Purwodadi yang mayoritas penduduk transmigrasi masih melekat 

dengan adat jawa, tingkat pendidikan terakhir keluarga trasmigran mampu hingga 

kejenjang tingkat perkuliahan dan tingkat SMA (sekolah menengah atas). Jenis 

pekerjaan penduduk transmigrasi sebelum dan sesudah melakukan transmigrasi yaitu 

rata-rata menjadi petani, jika di kota asal menjadi petani padi sedangkan di daerah yang 

ditempati sekarang menjadi petani dipohon kelapa sawit, walaupun sama-sama 

menjadi petani tetapi penduduk transmigrasi beranggapan bahwa menjadi petani pohon 

kelapa sawit lebih menguntungkan. 

Kata kunci : dampak, tingkat kesejahteraan, transmigran 

 

Abstract 

1990 it was recorded that 60% of the population in Indonesia lived on the island of Java 

which covers only 6.9% of the land area of Indonesia. Based on the 1990 population 

census, 70.4% came from Java. The remaining 16.45% comes from Sumatra, Sulawesi 

6.5% and other islands 6.7%. Transmigration aims to reduce the surge in population 

density on the island of Java to achieve an equitable population balance. This study 
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aims to analyze the level of welfare of transmigration families affected by 

transmigration residents and identify factors that cause the level of welfare for 

transmigrant families in Purwodadi Village, Tebing Tinggi sub-district, Tanjung 

Jabung Barat Regency. The method used using descriptive survey method with 

sampling using Slovin method obtained as many as 100 respondents, namely 50 

transmigrant actors and 50 transmigrant families. Data analysis method using 

quantitative descriptive analysis method. Transmigration carried out by the residents 

of Purwodadi village has an economic and social impact. The economic impact of the 

transmigrant population obtained an increase in income that can be said to be high 

because it is able to exceed the income of UMR ie Rp.2.649.034 in Jambi city for a 

month, the ownership of oil palm land that almost all transmigration residents have the 

land. The social impact of Customs in Purwodadi Village which the majority of the 

transmigration population is still attached to Javanese customs, the last level of 

education of trasmigran families is able to reach the level of lectures and high school 

level (high school). The type of work of the transmigration population before and after 

transmigration is on average to be a farmer, if in the city of origin to be a rice farmer 

while in the area occupied now become a farmer in oil palm trees, although both 

become farmers but the transmigration population thinks that being a palm tree farmer 

is more profitable.  

Keywords: impact, level of welfare, transmigrants 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk yang sangat padat, penduduk di 

indonesia dalam sensus terakhir tercatat sebanyak 272,229 juta jiwa, sebagian besar pusat 

kepadatan penduduk terdapat di pulau jawa.  Kepadatan penduduk di Indonesia tercatat 

paling banyak di dunia dalam sensus dunia. Indonesia masuk dalam peringkat ke-4 dari 

sebelumnya terdapat di negara china, india, dan amerika serikat yang juga memiliki 

penduduk yang sangat padat di dunia. Padatnya penduduk di Indonesia membuat penduduk 

yang mayoritas di daerah yang sangat padat penduduk mengalami susahnya mencari 

pekerjaan. 

Di Indonesia sendiri proses transmigrasi sudah dilaksanakan sejak pada zaman 

kolonial Belanda pada abad ke-20. Pada zaman itu Indonesia juga sudah mengalami 

kepadatan penduduk terutama di daerah pulau Jawa . Dari padatnya penduduk di pulau Jawa 

pemerintah telah membuat program transmigrasi, dari program ini masyarkat  memberikan 

respon  yang positif sehingga program ini dapat dijalankan, program ini juga dapat 
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memberikan penyelaisan masalah seperti tingkat  ekonomi  di  pulau  jawa  yang  rendah  ,  

dan  tingkat  kemiskinan  yang semakin tinggi . 

Pada tahun 1990 tercatat bahwa 60% dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa 

yang luasnya  hanya 6,9% dari luas daratan  Indonesia, sedangkan Pulau Kalimantan 

yang mempunyai luas 28,1% dari luas daratan Indonesia hanya dihuni oleh 5,1% dari 

jumlah penduduk Indonesia. Mobilitas penduduk Pulau Jawa sendiri sebenarnya relative 

tinggi dibandingkan dengan penduduk di pulau lai, dari 14.656.049 migran semasa hidup 

yang meninggalkan provinsi tempat kelahiranya berdasarkan Sensus Penduduk 1990, maka 

70,4% berasal dari Jawa. Sisanya yang 29,6% berasal dari Sumatra(16,45%), Sulawesi 

(6,5%) dan pulau   lainnya (6,7%). Apabila mobilitas penduduk Pulau Jawa dibandingkan 

dengan provinsi lainnya, maka dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk Pulau Jawa itu 

masih inter island atau didalam pulau. 

Trasmigrasi ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan kepadatan penduduk di pulau 

Jawa. Program transmigrasi ini  juga  sukses  mengantarkan  usaha-usaha  kecil  menjadi  

usaha-usaha  besar dengan peluang yang cukup tinggi, dalam pembangunan daerah 

karena daerah yang awalnya masih hutan belantara dapat dibangun menjadi pemukiman 

penduduk, dalam hakekatnya transmigrasi adalah memindahkan penduduk dari suatu tempat 

ketempat yang lebih baik atau dapat memindahkan yang sebelumnya belum mendapatkan 

pekerjaan dengan ikut dalam program transmigrasi atau keinginan  bertransmigrasi  yang  

tidak  melalu  program  transmigrasi  kemudian dapat  mendapatkan pekerjaan. 

Transmigrasi sering dilakukan  dalam  desa-desa yang berpemukiman padat kemudian 

pindah di desa maupun di kota yang pemukimanya belum terbilang paadat. 

Dalam maraknya transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk-penduduk yang 

mayoritas bertempat tinggal di pulau Jawa , penduduk tersebut memilih ingin 

bertansmigrasi di daerah yang lebih sedikit penduduknya atau yang berpotensi memiliki 

tingkat kehidupan yang lebih tinggi seperti di pulau Sumatra , pulau Kalimantan,  dan  pulau 

Sulawesi.  Karena  pulau-pulau tersebut  memiliki banyak alasan yang dapat membuat 
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penduduk lebih dapat merasakan pemerataan penduduk di Indonesia dan dapat merasakan 

suasan yang baru. 

 Berdasarkan konsep dari transmigrasi yaitu proses pemidahan penduduk dari yang 

padat penduduknya seperti Pulau Jawa dan Pulau Bali ke wilayah yang kekurangan 

penduduknya diluar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sebaran transmigrasi ini dilakukan di Pulau 

Sumatra yaitu di Provinsi Jambi hingga saat ini pun masih banyak dilakukan oleh penduduk 

di Pulau Jawa yang sedang melakukan transmigrasi. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga transmigrasi yang terdampak dari penduduk 

yang bertransmigrasi dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan 

bagi keluarga transmigran di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Tanjung  Jabung Barat.                                                                                             

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei deskriptif dengan 

menggunakan analisis kuantitatif . Menurut Yunus (2010), metode survey deskriptif adalah 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 

saaat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. populasi 

penelitian adalah pelaku Trasmigrasi   (Transmigran)   dan   keluarga   transmigran  di   Desa   

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengambilan 

sampel di penelitian ini adalah menggunakan tekhnik Non probability sampling. Dalam 

tekhnik non probability sampling dipenelitian ini menggunakan tekhnik purposive sampling 

yaitu dengan pengambilan sampel  yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau populasi dipilin untuk dijadikan sampel.  Dalam menentukan 

jumlah responden menggunakan rumus Slovin dalam Usman Sugiyono (2011:87), sebagai 

berikut : 
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n =
N

1 + (N. (e2))
 

 

 
Keterangan : 

 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran Populasi 

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahanpengambilan sampel yang masih bisa 

ditolerir; e=0,1 

 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut : 

 

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 

 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sekitar 1500 penduduk transmigrasi beserta 

keluarga sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan 

dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuain . Maka untuk mengetahui sampel penelitian , 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

n = 
1500

1+1500(10)²
 

n =
1500

16.00
  = 93,7 disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden yaitu 50 pelaku 

transmigran dan 50 keluarga transmigran. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN. 

3.1 Persebaran Pelaku Transmigrasi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Di Desa Purwodadi mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa. Penduduk tersebut ikut 

dalam transmigrasi yang dilakukan pada sekitar tahun 1990 an dan ada juga yang melakukan 

karena keinginan sendiri. Banyak pelaku transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa 

khususnya dari Daerah provinsi Jawa Tengah. Hal ini diakibatan kurangnya lapangan kerja 
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di daerah asal sehingga penduduk tersebut berpindah tempat guna mencari pekerjaan yang 

lebih layak dari yang sebelumnya. 

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Transmigran dari 

Dampak Transmigrasi 

3.2.1 Dampak Ekonomi 

3.2.1.1 Tingkat Pendapatan  

Tabel  1.Tingkat Pendapatan Transmigran di Desa Purwodadi 

No Tingkat Pendapatan Jumlah penduduk Persentase (100%) 

 1. Pendapatan Tinggi 44 88 

2. Pendapatan Sedang  6 12 

3. Pendapatan Rendah  - - 

 Total 50 100 

Sumber : Pengolahan data , 2021 

 Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan tingkat pendapatan penduduk 

trnasmigrasi di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi seluruh kusioner 

menyatakan bahwa tingkat pendapatan perbulan cukup tinggi  hal dikarenakan hasil 

produksi tanaman maupun hasil dari pekerjaan sampingan yang dilakukan cukup 

menjanjikan, penduduk transmigrasi yang mempunyai lahan memanfaatkan dengan 

cara menanam pohon kelapa sawit sehingga sampao dapat membuahkan hasil yang 

begitu banyak. 

3.2.1.2 Keadaan Ekonomi 

Tabel 2 Keadaan Perekonomian keluarga Transmigran dan Transmigran 

Keadaan Frekuensi Persentase (%) 

Sangat baik 6 12 

Baik 40 80 

Buruk 4 8 

Total 50 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2021 
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Berdasarkan tabel diatas keadaan perekonomian penduduk transmigran di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi banyak yang mempunyai keadaan perekonomian 

yang baik , hal ini dikarenkan penduduk transmigrasi di Desa tersebut sudah banyak 

memiliki lahan pohon kelapa sawit maupun lahan tumbuh-tumbuhan seperti pohon ubi 

pohon kacang, pohon jagung dan pohon-pohon yang lainnya. Dari lahan-lahan tersebut 

dapat menghasilkan pendapatan yag dibilang cukup baik karena dari hasil terebut 

mampu membiayai kebutuhan makan, kebutuhan transmportasi maupun kebutuhan 

yang lainnya. Keadaan ekonomi berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari dimana jik 

keadaan ekonomi tersebut baik makan kehidupanya akan selalu dapat dikatakan baik. 

3.2.1.3 Luas Kepemilikan Lahan 

Tabel 3  Luas Kepemilikan Lahan 

Luas Lahan (Ha) Frekuensi Persentase (%) 

1-2 18 36 

3-4 16 32 

5-6 12 24 

7-8 3 6 

9-10 1 2 

Jumlah 50 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2022 

Dari tabel diatas menunjukkan luas kepemilikan lahan penduduk transmigrasi 

yang berada di Desa Purwodadi bahwa semua penduduk tersebut memiliki lahan pohon 

kelapa sawit yang dengan rata-rata memiliki luas sebanyak 1-2 Ha yang paling banyak  

hingga ada yang memiliki luas sekitar 9-10 Ha dengan penghasilan perbulan sebanyak 

10 juta lebih, ini menunjukkan bahwa luas 1 Ha lahan pohon kelapa sawit dapat 

memberikan penghasilan yang dapat melebihi UMR jambi jika harga sawit tinggi dan 

buah sawit yang di panen dikatakan banyak. 
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3.2.1.4 Kepemilikan Kendaraan 

Tabel 4 Kepemilikan Kendaraan 

Kendaraan Frekuensi Presentase (%) 

Motor 42 84 

Mobil 8 16 

Jumlah 50 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2022 

Tabel diatas menunjukkan kepemilikan kendaraan berupa motor dan mobil. 

Disini para penduduk masih banyak menggunakan motor dengan jumlah 42 dan mobil 

hanya 8 penduduk. Walaupun sudah memiliki lahan yang luas dan penghasilan yang 

banyak penduduk transmigrasi lebih memanfaatkan penghasilan untuk membeli lagi 

lahan pohon kelapa sawit daripada untuk membeli mobil hal ini dilakukan agar banyak 

mempunyai lahan pohon kelapa sawit dan penghasilan yang dapat ditabung untuk masa 

depan. Rata-rata yang digunakan untuk berpergian yang terdekat menggunakan motor 

sedangkan untuk berpergian yang jauh biasanya menyewa mobil.  

3.2.1.5 Kepemilikam Elektronik 

Tabel 5 Kepemilikan Alat Elektronik 

Alat 

Elektronik 

Frekuensi Persentase (%) 

Ya Tidak ∑ Ya Tidak ∑ 

TV 50 - 50 100 - 100 

Kulkas 48 2 50 96 4 100 

Rice Cooker 50 - 50 100 - 100 

Mesin Cuci 48 2 50 96 4 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2022 

  Tabel diatas menunjukkan kepemilikan alat elektronik penduduk transmigrasi 

yang berasa di Desa Purwodadi yaitu Tv, kulkas, rice cooker, dan mesin cuci. Tv dan 

rice cooker rata-rata penduduk sudah memiliki semuanya karena penduduk berfikir jika 

malam tidak ada aktivitas maka penduduk tersebut dapat menonton televisi dan untuk 
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rice cooker juga hal yang penting untuk memasak nasi karena alat tersebut dapat 

memberikan ketahanan nasi yang cukup lama dibandingkan menggunakan alat 

tradisional seperti pada sebelum melakukan transmigtrasi. Kulkas dan mesin cuci ada 

2 penduduk yang tidak menggunakan ini dikarenakan mereka sudah mulai berumur 

atau ada hal ekonomi yang membuat penduduk tersebut tidak dapat membelinya. 

3.2.1.6 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tabel 6 jumlah tanggungan keluarga transmigran 

Jumlah tanggungan keluarga Frekuensi(kepala keluarga) Persentase (%) 

2-3 16 32 

4-5 23 46 

6-8 11 22 

 Jumlah  50 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2021 

Jumlah tanggungan keluarga juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi 

karena makin banyak tanggungan keluarga maka makin tinggi ekonomi dan tingkat 

pendapatan yang harus dikeluarkan. Dalam tabel tersebut bahwa di Desa purwodadi 

Kecamatan Tebing Tinggi rata-rata jumlah tanggungan keluarga yaitu antara 4-5 jiwa. 

Hal ini diakibatkan di Desa tersebut banyak yang mengikuti program keluarga 

berencana (KB) setelah hanya memiliki 4-5 anak. Jumlah tanggungan keluarga yang 

jumlahnya hanya 6-8 jiwa memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu sekitar 11 jiwa. 

Dari hasil kuisoner yang di sebar bahwa penduduk menyatakan anak yang banyak akan 

memberikan rezeki yang lebih dan alhasil pernyataan tersebut benar dan penduduk 

yang bertempat tinggal di Desa Purwodadi memiliki keadaan ekonomi yang baik.  

3.2.2 Dampak Sosial 

3.2.2.1 Adat istiadat 

Tabel 7 Adat Istiadat di Desa Purwodadi 

Adat Istiadat Frekuensi Persentase (%) 

Jawa 50 100 
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Sumatera - - 

Jumlah 50 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2021 

  Tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya responden semuanya tetap 

menggunakan adat istiadat jawa ini dikarenakan penduduk tersebut hampir semua 

berasal dari daerah jawa dan mayoritas banyak yang tempat tinggal asalnya berada di 

Jawa Tengah, ada beberapa penduduk transmigran yang berasal dari Sumatra dan 

itupun nenek moyang asal penduduk tersebut juga berasal dari jawa maka itulah 

penduduk-penduduk transmigrasi dan non transmigrasi masih banyak menggunakan 

adat istiadat dari provinsi jawa. 

3.2.2.2 Tingkat pendidikan terakhir  

Tabel 7 Tingkat Pendidikan Terakhir Keluarga Transmigran 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 

SD 5 10 

SMP 12 24 

SMA 25 50 

S1/D3 8 16 

Tidak Sekolah - - 

Total 50 100 

 Sumber : Pengolahan Data,2021 

Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan keluarga transmigrasi di 

Desa Purwodadi setelah melakukan transmigrasi sebanyak 1500 an responden dengan 

frekuensi 25 penduduk memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu sekolah 

menengah atas (SMA). 5 penduduk memilik tingkat pendidikan sekolah dasar (SD). 12 

penduduk memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang 

terakhir mampu mengeyam pendidikan hingga kebangku perkuliahan sebanyak 8 

penduduk. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dengan bertranmigrasi lebih 
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mampu meningkatkan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi karena fasilisas yang 

sudah memadai dan lebih modern. 

3.2.2.3 Tingkat Kesehatan 

Tabel 8 Tabel Keluhan Kesehatan Warga Desa Purwodadi 

Banyaknya Keluhan Frekuensi Persentase(%) 

Ya 22 44 

Tidak 28 56 

Jumlah 50 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2021 

3.2.2.4 Status Sosial 

Tabel 9 Status Sosial Penduduk Transmigrasi 

Status sosial Frekuensi Persentase (%) 

Warga Biasa 44 88 

Ketua Rt 3 6 

Tokoh Masyarakat 3 6 

Jumlah 50 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2022 

 Tabel diatas menunjukkan ada beberapa penduduk transmigrasi yang sudah 

menjadi tokoh masyarakat seperti menjadi ustad dan menjadi guru, sedangkan untuk 

ketua rt ada 3 penduduk transmigrasi yang menjadi ketua rt ini dikarenkan penduduk 

tersebut terpilih sebab penduduk tersebut bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya. Mayoritas penduduk transmigrasi yang berada di Desa Purwodadi hanya 

menjadi warga biasa karena menurut presepsi penduduk tersebut tidak ada bekal atau 

tidak ada ilmu yang lebih untuk menjadi tokoh masyarakat atau ketua rt. 

3.2.2.5 Jenis Pekerjaan Sebelum dan Sesudah Transmigrasi  

Tabel 10 Jenis Pekerjan penduduk sebelum dan sesudah transmigrasi 

Jenis 

Pekerjaan 

Sebelum Sesudah 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 
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Petani 33 66 40 80 

Kuli 5 10 3 6 

Buruh 6 12 2 4 

Wiraswasta 6 12 5 10 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2021 

 Petani yang terdapat di Desa Purwodadi merupakan petani yang handal dalam 

melakukan aktivitas seperti memanen sawit dikarenakan jika tidak ahli dalam profesi 

ini dapat menyebabkan sesuat yang tidak diinginkan, bertani di Desa ini mengunakan 

alat yang bernama eggrek maupun dodos alat tersebut digunakan untuk mengambil 

buah sawit. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki yang sudah ahli dalam 

bidang tersebut sedangkan untuk perempuan sendiri mengambil brondolan sawit, 

brondolan sawit yang dimaksud adalah jika sawit sudah sangat matang biasanya sawit 

tersebut akan jatuh dengan sendirinya satu persatu.  

Sebelum bertransmigrasi penduduk transmigran juga banyak yang menjadi 

petani disawah milik orang lain bukan milik sendiri karena dahulu para penduduk 

belum mempunyai lahan sendiri seperti yang sekarang setelah melakukan transmigrasi 

hampir semua penduduk transmigran mempunyai lahan pohon kelapa sawit min 1 Ha. 

3.2.2.6 Kepemilikan Aset Tempat Tinggal 

Tabel 11 Jenis Kepemilikan aset tempat tinggal penduduk Transmigran di Desa 

Purwodadi 

Jenis tempat tinggal Frekuensi Persentase(%) 

Beton 34 68 

Kayu 16 32 

DLL - - 

Jumlah 50 100 

Sumber : Pengolahan Data, 2021 
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Tabel diatas menunjukan bahwa jenis tempat tinggal yaitu rumah yang 

ditinggali oleh penduduk transmigrasi dan didalamnya terdapat keluarga transmigrasi 

hanya terdapat dua jenis rumah yaitu rumah yang berasal dari beton (tembok) maupun 

rumah yang dibangun dengan menggunakan kayu. Hingga saaat ini faktor dari 

kepemilikan aset tempat tinggal masih mejadi faktor yang sangat penting untuk 

penduduk-penduduk yang melakukan transmigrasi di daerah yang diinginkan karena 

dengan seseorang yang telah mempunyai tempat tinggal akan  dapat memenuhi rumah 

tangga. Selain aset tempat tinggal diatas penduduk juga diberikan aset berupa lahan 

yang dapat dikelola menjadi lahan pertanian umbi-umbian maupun pertanian pohon 

kelapa sawit, di desa purwodadi mayoritas penduduk lebih mengiginkan menanam 

pohon kelapa sawit karena akan menghasilkan pendapatan yang dapat dikaterogikan 

baik. Apalagi harga sawit sekarang di provinsi jambi mengalami kenaikan yang cukup 

dratis sehingga banyak penduduk-penduduk yang mempunyai pendapatan lebih ingin 

membeli pohon kelapa sawit. 

4. PENUTUP 

Persebaran penduduk transmigrasi di Desa Purwodadi dapat dikategorikan cukup 

tinggi hampir 60% penduduk yang berada di desa tersebut ialah penduduk transmigrasi. 

Banyak juga penduduk transmigrasi yang mayoritas asalnya dari Provinsi jawa tengah 

Kabupaten Sragen. Para penduduk yang melakukan transmigrasi disebabkan pekerjaan 

didaerah asal kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga penduduk 

berfikir untuk melakukan transmigrasi agar dapat merubah hidupnya. 

Tingkat pendapatan untuk penduduk transmigrasi mempunyai pendapat rata-rata 

dengan nilai tinggi dalam kondisi baik, pendapatan ini berasal dari penduduk yang 

sudah mempunyai lahan pohon kelapa sawit dan penduduk yang sudah bekerja di lahan 

pohon kelapa sawit dengan gaji yang sudah cukup untuk membiayai kehidupannya dan 

keluarga transmigran.  

 Tingkat kesejahteraan penduduk transmigrasi dan keluarga transmigrasi sudah 

dapat dikatakan cukup baik karena mampu bertahan dan menuju kehidupan yang lebih 

layak dengan sebagian penduduk transmigrasi sudah mendapatkan pekerjaan sebagai 
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petani pohon kelapa sawit. Kebutuhan pendidikan juga cukup terpenuhi hingga di 

bangku SMA (sekolah menengah atas)  karena dalam fasilitasnya sendiri di Desa ini 

sudah memadai, dan fasilitas kesehatan pun juga sudah memadai walaupun hanya ada 

1 puskesmas dan beberapa klinik pribadi. 
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