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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 
 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk yang sangat padat, 

penduduk di indonesia dalam sensus terakhir tercatat sebanyak 272,2 juta jiwa 

(Kemendagri, 2021), 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 (Ditjenpkp2trans,2015). 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 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 

 



 

2 
 

 

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. Transmigrasi dipandang sebagai suatu upaya untuk mencapai 

keseimbangan penyebaran penduduk, juga dimaksudkan untuk menciptakan 

perluasan kesempatan kerja. Transmigrasi ini juga dinilai membantu mempercepat 

terwujudnya trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil- 

hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 

Martono dalam (Singarimbun dan Swasono, 1986). 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 penduduk lebih dapat merasakan pemerataan 

penduduk di Indonesia dan dapat merasakan suasan yang baru.
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Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi (jiwa/km2), 2015-2019 
 
 

Provinsi Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi 

(jiwa/km2) 

2019 2016 2015 

Sumatra 1.369 1.304 1.283 

Jawa 21.808 21.122 20.896 

Bali dan nusa tenggara 1.135 998 1.083 

Kalimantan 201 191 188 

Sulawesi 680 654 646 

Maluku dan papua 237 228 104 

Sumber: Badan Pusat Statistik,2015-2019. 
 
 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Indonesia 

dipuncaki oleh pulau Jawa, jika kepadatan penduduk di pulau Jawa tidak segera 

diatasi  maka dalam  jangka kurang  lebih  beberap  tahun lagi  pulau Jawa akan 

mengalami dampak negatif seperti banyaknya pengganguran yang disebabkan 

perusahanan tidak dapat lagi menampung pekerja dikarenakan penduduk yang 

semakin tahun semakin melimpah. Bukan hanya itu kesejahteraan di Indonesia dapat  

dikatakan  meburuk  dan  semakin  banyak  kemiskinan  yang  merajalela dimana-

mana. Maka dari itu penduduk setempat dapat diharapkan bisa memutus rantai 

pengangguran dengan cara melakukan tranasmigrasi agar dapat memenuhi kebutuh 

hidup. 

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.
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Tabel 1.2 Sebaran Transmigrasi di Provinsi Jambi Menurut Daerah Asal 
 

Kabupaten 
 
Penempatan 

Daerah Asal 

DKI JABAR JATENG JATIM DIY TPS JUMLAH 

Batanghari 245 1.309 1.181 816 428 2.784 6.763 

Bungo 167 2.130 3.815 1.814 756 2.758 11.523 

Merangin 50 2.094 5.173 2.909 1.220 1.688 13.134 

Muaro jambi 607 2.338 2.253 2.411 1.275 5.384 14.268 

Sarolangun 94 2.201 2.297 1.463 1.280 2.072 9.407 

Tanjabbar 398 1.021 1.541 1.077 685 2.674 7.396 

Tanjabtim 20 2.060 3.431 3.236 1.279 833 10.859 

Tebo 68 520 7.212 588 406 1.180 9.974 

Kerinci 0 50 50 0 0 100 200 

Total 1.649 13.723 26.953 14.314 7.329 19.390 83.358 

Sumber : Junaidi, 2012; Disosnakertrans Provinsi Jambi 2016 
 
 
 

Berdasarkan  tabel 1.2 daerah  asal yang bertrasnmigrasi  di Daerah Provinsi   Jambi. 

Pengirim transmigrasi terbanyak berasal dari Jawa tengah sekitar 26.953 KK atau 

32,34 persen diikuti oleh trasnmigrasi penduduk setempat (TPS) sebanyak 19.340 KK 

atau 23,23 persen. Hingga saat ini masih banyak penduduk yang bertransmigrasi di   

Provinsi Jambi  karena   Provinsi   jambi   mampu memberikan pekerjaan dengan hasil 

yang cukup daripada tempat asal mereka dan dapat mengurangi lonjakan kepadatan 

penduduk di daerah asal sehingga penduduk di Jawa dan penduduk di Jambi merata. 

Dari   latar   belakang   masalah   tersebut   maka   penulis   tertarik   untuk 

melakukan penelitian berjudul “Analisis Dampak Transmigrasi Terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Transmigran Di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah tersebut diantaranya adalah 

a.  Bagaimana dampak transmigrasi terhadap keluarga transmigran di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat? 

b. Apa saja faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan bagi keluarga 

transmigran ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian  ini  berkaitan  dengan  dampak  transmigrasi  di  Desa 

Purwodadi untuk mengetahui antara lain : 

a.  Menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga transmigran yang terdampak dari 

penduduk yang bertransmigrasi 

b.  Mengidentifikasi  faktor-faktor   yang   menjadi  penyebab  tingkat kesejahteraan 

bagi keluarga transmigran. 

 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 

Kegunaan peneilitian adalah untuk memberikan gambaran kebijakan 

pemerintah yang telah mengadakan program transmigrasi di pulau jawa ke pulau- 

pulau lainnya seperti yang melakukan transmigrasi di Sumatra khususnya di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dapat 

memberikan seberapa besar upaya terhadap tingkat kesejahteraan oleh keluarga 

transmigran yang telah berada di daerah tujuan dengan yang sebelumnya 

melakukan trasnmigrasi yaitu dari daerah asal. Bukan hanya itu kegunaan 

penelitian ini juga dapat memberikan persepsi masyarakat terhadapat program 

transmigrasi atau  keinginan dari sendiri melakukan  transmigrasi  yang  telah  

dijalankan pada zaman-zaman terdahulu. Selain itu penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian, selanjutnya 

bahkan dapat menjadi sarana lanjutan mengenai teori-teori transmigrasi maupun 

dampaknya terhadap transmigran dan keluarga trasnmigran yang diperoleh 

dibangku perkuliahan. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 

    1.5.1  Telaah Pustaka 

 

1.5.1.1 Sejarah Singkat Transmigrasi 

 

Bermula di lampung 
 

Sejarah  transmigrasi  di  Indonesia tak  lepas  dari  sejarah  pemberangkatan  

155 kepala keluarga (KK) dari Kedu Jawa Tengah ke Gedong Tataan Lampung 

pada November 1905. Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Desember 1950 

dilaksakannya kembali pemindahakan 23 KK penduduk dari jawa tengah ke 

lampung dengan nama transmigrasi. Peristiwa keberangkatan transmigran setelah 

proklamasi kemerdekaan itu kemudian ditetapkan sebagai hari bakti. Untuk 

mengenang penempatan warga transmigran di lampung, di Sukra Indramayu juga 

dibangun makam pioneer transmigrasi. Makam pioneer ini untuk memperingati 

kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya 67 orang calon transmigrasi asal 

boyolali menuju rumbiya sumatera selatan pada 11 maret 1074. 

 
 

Jejak langkah karya besar para pioneer pembangunan daerah tersebut baru 

dapat dirasakan setelah lebih dari puluhan tahun. Diantara karya besarnya itu 

terbukanya  peluang  pekerjaan  dibidang  pertanian, pembangunan desa, 

kecamatan,  kabupaten,  kota,  dan  provinsi  baru. Bahkan karya  yang  terbesar 

adalah lahirnya anak keturunan transmigran  yang tergabung dalam organisasi 

perhimpunan anak transmigran republik Indonesia (PATRI) dalam berbagai 

profesi. Hal tersebut menunjukkan ucapan presiden pertama republik Indonesia 

Soekarno,  dalam suatu  acara musyawarah  gerakan transmigrasi di Jakarta 28 

desember 1964, bahwa transmigrasi soal mati hidup Indonesia benar adanya. 

 
Kebijakan pemerintah terhadap program transmigrasi sangat flukuatif, 

sesuai dengan situasinya. Pengelolaan program inin juga silih berganti ditangani 

oleh jawatan dan kementrian berbeda-beda. Misalnya pernah oleh biro rekontruksi 

nasional (BRN) yang mengirimkan tasnmigrasi di sumber jaya lampung (1995). 

Kemudian jawatan transmigrasi departemen sosial, departemen dalam negri. 
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Pernah juga departemen (tranmigrasi, koperasi, dan pembangunan daerah), 

departemen tenaga kerja, transmugrasi dan koperasi , departemen tenaga kerja 

dan  trasnmigrasi,  departemen  transmigrasi  dan  pemukiman  perambah  hutan 

(PPH), kementrian Negara transmigrasi dan kependudukan, serta departemen 

tenaga kerja dan transmigrasi. Kemudian istilah departemen berganti menjadi 

kementrian, sehingga nama lembaganya menjadi kementrian tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menerbitkan undang-

undang dan peraturan yang berkaitan dengan ketransmigrasian, yaitu : 

 Peraturan    pemerintah    No.56    Tahun    1958    tentang    pokok-

pokok penyelengaraan transmigrasi 

 PERPU  No.  29  Tahun  1960  tentang  pokok-pokok  

penyelenggaraan transmigrasi 

  Pepres No. 5 Tahun 1965 tentang gerakan nasional transmigrasi 

  UU No. 3 Tahun 1972 tentang pokok-pokok ketrasnmigrasian 

 UU No. 15/1997 tentang ketransmigrasian 

 UU No. 29/2009 tentang ketrasnmigrasian 

 
1.5.1.2 Sejarah Singkat Transmigrasi Di Provinsi Jambi 
 
 

Penempatan  transmigrasi  pertama  di  Provinsi  Jambi  dilangsungkan  pada 

tahun 1967 (periode Pra Pelita) pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) 

Rantau Rasau I Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekarang. Sebelum pemekaran
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Tahun 1999 berstatus sebagai Kabupaten Tanjung Jabung. Jumlah Transmigrasi 

yang ditempatkan pada periode pertama sebanyak 249 KK atau 1.208 jiwa. 

Selama Pelita I (tahun 1969/1970-1973/1974), jumlah transmigrasi yang 

ditempatkan berjumlah 2.450 KK (11.371 jiwa) di 4 lokasi (UPT). Ke semua lokasi 

tersebut berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Tmur yang merupakan 

kelanjutan dari UPT Rantau Rasau I dengan Penempatan pada UPT Rantau  Rasau  

II,III,IV,  dan V. Pada masa  Pelita  ke  II  (periode  1974/1975-1978/1979),   

realisasi   jumlah   transmigran   yang   telah   ditempatkan   tercatat sebanyak 13.476 

KK atau setara dengan 61.161 jiwa pada 33 lokasi (UPT). Pada periode ini lokasi 

penempatan trasnmigrasi semakin diperluas pada 3 Kabupuaten lain diluar 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalag Kabupaten Bungo, Sarolangun dan Tebo. 

Setelah Pelita II, program penempatan transmigrasi di Provinsi Jambi dilanjutkan 

pada Pelita III. Selama Pelita III (1979/1980-1983/1984) jumlah transmigran yang 

telah ditempatkan sebanyak 22.741 KK (94.485 jiwa) tersebar pada 47 lokasi 

UPT. Pada masa ini semua kabupaten-kabupaten penerima transmigrasi pada Pra 

Pelita, Pelita I, Pelita II dan Pelita III, lokasi penempatan transmigrasi diperluas lagi  

ke  Kabupaten  Batanghari,  Merangin  dan  Muaro  Jambi,  sehingga  hampir semua 

Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi menjadi lokasi penempatan transmigrasi, 

kecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kerinci. 

Selanjutnya pada Pelita IV (1984/1985-1988/1989), terjadi penurunan dalam 

jumlah penempatan transmigrasi di Daerah Jambi dibandingkan dengan periode 

sebelumnya, kondisi yang sama juga terjadi secara nasional. Pada periode ini jumlah 

transmigran yang ditempatkan hanya sebanyak 11.141 KK atau 47.136 jiwa. Mereka 

ditempatkan pada 27 lokasi (UPT), yang menyebar pada daerah baru yaitu 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan (sebelum pemekaran tahun 1999 sebagai 

Kabupaten Tanjung Jabung). 

Pada Pelita V (1989/1990-1993/1994) jumlah transmigran yang ditempatkan 

kembali mengalami peningkatan. Dalam waktu ini telah berhasil ditempatkan 

transmigran sebanyak 17.411 KK (71.676 jiwa) pada 43 lokasi (UPT). Untuk
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Kabupaten sebagai daerah tujuan transmigran tidak mengalami perubahan 

dibanding dengan Pelita sebelumnya. 

Dimasa Pelita VI (1994/1995-1998/1999) kembali terjadi penurunan 

penempatan transmigrasi menjadi 9.710 KK atau 41.871 KK. Dalam kurun waktu 

ini transmigran ditempatkan pada 27 lokasi (UPT). Kabupaten sebagai penerima 

transmigran meliputi Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Merangin, 

Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. 

Memasuki era otonomi daerah (periode 2000-2004) penempatan transmigran 

di Provinsi Jambi semakin menurun, keadaan ini sejalan dengan kondisi penempatan 

transmigran yang juga menunjukkan penurunan secara nasional. Pada periode ini 

jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 4.050 KK (17.028 jiwa) di 15 

lokasi (UPT). Mereka ditempatkan di Kabupaten Batanghari, Bungo, Muaro Jambi, 

Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Tebo. Selanjutnya pada periode 2005-2009 

dimukimkan sebanyak 2.023 KK setara dengan 7.790 jiwa pada 11 lokasi (UPT). 

Periode ini daerah penerima transmigran adalah Kabupaten Batanghari, Bungo, 

Kerinci, Muaro Jambi dan Sarolangun. Untuk periode (2010 -2015) ditempatkan 

lagi transmigran sebanyak 383 KK (1441jiwa) pada 3 lokasi (UPT), yaitu lokasi 

Sungai Bremas di Kabupaten Kerinci, Rantau Pandan X di Kabupaten Bungo dan 

Sapintun untuk Kabupaten Sarolangun. 

 

1.5.1.3 Transmigrasi 

 
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasin (Wilayah 

pengembangan transmigrasi (WPT) dan lokasi permukiman transmigrasi (LPT) 

yang diselenggrakan oleh pemerintah. 

 
 

Transmigrasi sebagai bagian dari program pembangunan nasional 

mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan 

pembangunan di berbagai daerah. Otonami daerah dan reformasi, mempunyai 

konsekuensi pada perubahan penyelengaraan transmigrasi.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 tentang 

ketransmigrasian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang ketransmigrasian, telah diatur syarat-syarat menjadi transmigran, yaitu: 

1.   Warga Negara Indonesia 
 

2.   Berkeluarga 
 

3.   Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun 
 

4.   Belum pernah bertransmigrasi 
 

5.   Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) 
 

6.   Berbadan sehat 
 

7.   Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan 

potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan 

8.   Lulus seleksi 
 

Namun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian 

sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 29 tahun  2009 

tentang ketransmigrasian, penyelenggaraan trasnmigrasi tidak lagi difokuskan 

pada pemecah masalah persebaran penduduk, namun bergeser pada 

pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Penyeleggaraan 

transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan trasnmigrasi dan 

masyarakat sekitarnya. 

 
 

Jenis-jenis/macam transmigrasi 
 

1.   Transmigrasi umum 
 

Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi  yang berlaku pada orang-orang 

yang  melakukan  perpindahan  kesuatu  daerah  atau tempat  di  wilayah  tertentu 

yang biayanya semua ditanggung oleh pemerintah. Para trasnmigran akan dibawa 

dalam rombongan ketempat atau daerah yang baru. 

 

2.   Transmigrasi spontan
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Transmigrasi spontan adalah jenis transmigrasi yang merupakan bentuk 

trasnmigrasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjadi transmigran 

atas kemauan sendiri dan dengan biaya perjalanan sendiri. 

 
3.   Transmigrasi sektoral 

 
Trasnmigrasi sektoral adalah jenis transmigrasi yang dilakukan oleh para 

trasnmigran yang biayanya dan berbagai keperluan perpindahan ditanggung 

bersama-sama oleh daerah yang dituju dan daerah asalnya. 

 
4.   Transmigrasi swakarsa 

 
Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilakukan dengan sistem yang 

diselenggarakan dan segala sesuatu diatur oleh departemen transmigrasi dan 

kemudian para trasnmigrasi akan diberikan tanah untuk dikelola/diperguanakan. 

5.   Transmigrasi khusus 
 
Transmigrasi khusus adalah transmigrasi yang diselengarakan secara khusus 

karena adanya pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu. 

 
6.   Trasnmigrasi ruralisasi 

 
Transmigrasi ruralisai adalah transmigrasi yang terjadi karena disebabkan oleh 

kembalinya para pelaku urbanisasi ketempat atau daerah asal. 

 
7.   Transmigrasi foreseen 

 
Transmigrasi forensen adalah transmigrasi yang dilakukan oleh mereka yang 

tinggal didesa yang kemudian bekerja di kota atau bekerja pulang dan pergi. 

 
8.   Transmigrasi keluarga 

 
Transmigrasi keluarga adalah suatu kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh 

para transmigran yang semua biaya ditanggung oleh keluarga para transmigran. 

9.   Transmigrasi bedol desa 

Transmigrasi bedol desa adalah metode transmigrasi yang melibatkan seluruh 

penduduk serta aparaturnya sari satu atau lebih desa sikarenakan adanya rencana 

proyek tertentu oleh pemerintah. 
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10. Transmigrasi lokal 

 
Transmigrasi lokal adalah metode transmigrasi yang para transmigran melakukan 

perpindahan dari satu provinsi keprovinsi lainnya yang berbeda. Masalah 

pembiayaan, para trasnmigran lokal mendapat tangguan biaya dari departemen 

ketrasnmigraan. 

 
11. Transmigrasi bekas pejuang 

 
Transmigrasi bekas pejuang adalah jenis transmigrasi para bekas pejuang seperti 

mantan anggota ABRI yang pada saat tertentu sudah pensiun. 

 

1.5.1.4 Teori Kesejahteraan 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal 

atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan 

sebagainya.  Sedangkan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 

tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi 

setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, 

dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. 

Namun, menurut  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  Kesejahteraan  sosial 

yaitu   kegiatan-kegiatan   yang  terorganisir   yang  bertujuan   untuk   membantu 

individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan 

meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.
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Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik 

oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk 

mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah 

sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. 

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial 

(social security), seperti bantuan sosial (social assistance) dan jaminan sosial 

(social insurance), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang 

kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan 

sosial sering dipandang  sebagai  tujuan  atau kondisi  kehidupan  yang sejahtera 

yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. 

Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak 

diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang 

kesejahteraan  sosial  tidak  dapat  disalahkan  karena  pembahasan  kesejahteraan 

sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna 

”kondisi” menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok 

kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai ”sistem organisasi” yang 

terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), panti-panti sosial, dan lain-lain. Serta ada 

juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah “gerakan/aktivitas”, 

pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas 

manusia dapat meningkatkan taraf hidup (well-being) agar dapat bersaing dan 

berkelangsungan hidup di masyarakat. 

 

1.5.1.5 Indikator Tingkat Kesejahteraan 

Menurut penelitian  Sugiharto  (2007)  indikator  yang  digunakan  Biro  

Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu 

pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas 

tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan 

kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan 

mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 
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item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan 

menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal 

yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, 

lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 

golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator 

fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat 

elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk 

memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, 

sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item 

tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) 

cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 

3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan 

pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko 

obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi.  Dari  5  

item  tersebut  kemudian  akan  digolongkan  ke  dalam  3 golongan yaitu: a) mudah; 

b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang 

pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses 

penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan  ke dala 3  golongan  

yaitu: a) mudah;  b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan 

transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status 

kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke 

dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. 

Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) 

menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur 

kesejahteraan (Sugiharto,2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera 

menurut BKKBN adalah sebagai berikut: 

a)  Keluarga  pra  sejahtera,  adalah  keluarga  yang  belum  dapat  memenuhi 

salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai 

keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, 

sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
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b) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi   

kebutuhan   yang   sangat   mendasar,   tetapi   belum   dapat   memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu : 

1.   Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut. 
 
2.   Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. 
 
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja/sekolah dan berpergian. 

4.   Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. 
 
5.   Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke 

sarana/petugas kesehatan. 

c) Keluarga sejahtera tahap II,yaitu keluarga-keluarga yang disamping 

telah dapat  memenuhi  kriterua  keluarga  sejahtera  1,  harus  pula  

memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 13 yaitu : 

6.   Anggota keluarga melaksanakan ibadah teratur 
 
7. Paling kurang, sekali seminggu keluarg menyiapkan 

daging/ikan/telur/sebagai lauk pauk 

8.   Seluruh anggota keluarga memperoleh palinh kurang satu stel pakaian baru 

per tahun 

9.   Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni 

rumah 

10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat. 
 
11. Paling kurang 1 orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas 

mempunyai penghasilan tetap 

12. Seluruh anggota keluarga  yang  berumur  10-16  tahun  bisa  membaca tulisan 

latin 

 
13. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur 

memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil). 
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d)  Keluarga sejahtera tahap  III,  yaitu  keluarga  yang memenuhi  syarat  

1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 14-20, syarat 

pengembangan keluarga yaitu : 

 

14. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. 
 
15. Sebagian dari  penghasilan  keluarga  dapat  disisihkan  untuk  tabungan 

keluarga. 

16. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. 

17. Ikuit serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya. 

18. Mengadakkan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali 6 bulan 
 
19. Dapat memperoleh berita dari surat kabar TV/majalah 
 
20. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai 

dengan kondisi daerah setempat. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
 

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang dilakukan seorang sebelumnya 

yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pasa penelitian ini. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu yang telah meniliti dan dapat dijadikan referensi 

dalam penulisan penelitian ini. 
 

 
Tabel 1.3 Ringkasan penelitian sebelumnya 

 
No Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Thesisiana 
 

Maharani 
 

(2006) 

Analisis pendapatam 
 
dan tingkat kesejahteraan 

transmigran diunit 

permukiman transmigrasi 

Provinsi Lampung 

Menganalisis tingkat 
 
pendapatan trasnmigasi dan 

mengidentifikasi tingkat 

kesejahteraan transmigran 

berdasarkan presepsi 

transmigran 

Metode yang 

digunakan 

adalah metode 

analisis 

deskriptif dan 

analisis 

ekonometrik 

Tingkat pendapatan rata-

rata transmigran di 

propinsi Lampung pada 

tahap pengembangan 

masih dibawah standar. 

Berdasarkan presepsi 

transmigran 

kesejahteraan dibidang 

ekonomi relatife sangat 

baik 

2. Sri Rum 
 

Giyarsih 

Dampak transmigrasi 
 
terdahadap tingkat 

kesejahteraan warga 

transmigran di Desa 

Tanjung  Kukuh 

Kecamatan Sumendawai 

Barat Kabupaten Ogan 

Komrering Ulu 

Mengetahui tingkat 
 
kesejahteraan dan factor 

yang mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan serta 

factor yang berkontribusi 

dan program transmigrasi 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat transmigran 

dilokasi transmigrasi di 

kabupaten ogan komering 

ulu timur 

Metode yang 
 
digunakan 

adalah metode 

tekhnik survey 

lapangan 

Warga transmigrasi   

sudah dapat 

bertahan hidup dan 

menuju kehidupan 

yang lebih layak 

dengan bekerja 

sebagai buruh 

serabu tanda bertani 

dengan bibit yang 

diberikan 

pemerintah walau 

kondisi mereka 

masih beradapada 

garis kemiskinan. 



 

 

 
 
 

3. Jia Yen Lai, 
 

dkk 
 

(2020) 

Transmigrants 
 
Experiences of 

Recognitional (in) 

Justice in 

Indonesia’s 

Environmental 

Impact Assessment 

Explore how 
 
transmigrants 

identity and 

communities relate to 

place , and how the 

recognition of such 

identity and 

community 

influences the 

transmigrants 

ecperience of land 

use decision making 

processes of 

AMDAL 

This study 
 
employed semi 

structured 

interviews and 

focus groups 

with 

transmigrants 

and Kutai 

villagers in the 

study site in 

East 

Kalimantan, 

Participants 

were sampled 

purposively. 

The geographical placing of 
 
the transmigrant community and 

its associated land right were not 

recognized by other influential 

actors is decision making. Such 

unequal power relatonships can 

effect people’s accses to decision 

making spaces simultaneously, 

unjust geographical experiences 

(spatial segregation in the case) 

can lead to the preservation of 

unequal power relationships. 

4. Sukesi, dkk 
 

(2015) 

The success of 
 
transmigrants from 

east java in migrant 

location and its 

impact on the 

behavior of the 

society from the 

origin 

This program is 
intended 
 
to to achieve the even 

distribution of 

population, expand 

business 

opportunities, and 

improve the 

quality of 

production and 

income. 

This study uses 
 
a description 

method with 2 

types, namely 

data 1 using 

empirical and 

data 2 using 

documents 

The social aspect is a good 
 
adjustment to  develop  their 

business easily with a 

mutualcooperation. Economic 

aspect are related to the presence 

of jobs, in accordance with the 

capabilities and expertise of 

migrants concerned, such as fom 

the area of origin to be 

farmers,sharecroppers precisely,  

owning  the  wider land as well. 
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5. Tamiya 
 

Agustina 

Analisis dampak 
 
transmigrasi 

terhadap tingkat 

kesejahteraan 

keluarga 

transmigran di Desa 

Purwodadi 

Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten 

Tanjung Jabung 

Barat 

Menganalisis tingkat 
 
kesejahteraan keluarga 

transmigran yang 

terdampak dari penduduk 

yang bertrasnmigrasi dan 

mengedintifikasi faktor- 

faktor yang menjadi 

penyebab tingkat 

kesejahteraan bagi 

keluarga transmigran 

Metode survey 
 
deskriptif 

dengan 

menggunakan 

analisis 

kuantitatif 

Ekonomi sosial dapat 

dikatakan tinggi 

karena dapat 

memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari 

untuk penduduk 

transmigrasi dan 

keluarganya sehingga 

dapat dikatakan bahwa 

penduduk yang 

melakukan 

trasnmigrasi sudah 

dikatakan sejahtera. 

.ditempat yang 

sekarang. 

 

Sumber : penulis,2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 
 
 

Dalam pertumbuhan penduduk yang semakin padat yang terjadi di 

Indonesia, pemerintah justru tidak dapat mengimbangi pemeretaan penduduk yang 

sesuai. Kepadatan penduduk di Indonesia terjadi terutama di pulau Jawa. Padatnya 

penduduk di pulau Jawa mengakibatkan tenaga kerja yang berlebihan sehingga 

banyak perusahaan yang tidak dapat menerima dengan cuma-cuma. Berlebihnya  

tenaga  kerja  yang  terjadi  di  pulau  Jawa  membuat  sebagian  dari mereka  tidak  

mendapat  pekerjaan  atau  dapat  dibilang  telah  menjadi pengangguran. Di pulau 

lainnya seperti Sumatra, Kalimantan dan sulawesi memiliki pemerataan penduduk, 

sehingga tidak terdapat kepadatan penduduk, tetapi untuk pengelola sumber daya 

alamnya di pulau-pulau tersebut mengalami kekurangan pengelola. Telah terjadi 

kesinambungan antara pulau-pulau tersebut sehingga pemerintah mengadakan 

program transmigrasi untuk mengurangi lonjakan kepadatan penduduk di pulau 

jawa. 

Dalam bertransmigrasi disuatu daerah pasti akan terdapat sosok keluarga 

yang akan dibiayai untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk pendidikan 

anak-anaknya, untuk itu penelitiam disini menggunakan presepsi dari pelaku 

transmigrasi dan keluarga transmigran dimana transmigran dapatkan mampu untuk 

mencari pekerjaan dan mebiayai kehidupan diri sendiri maupun keluarga yang 

sedang bersamanya. Yang terjadi didalam transmigrasi justru dapat membuat 

keluarganya merasakan kesejahteraan walaupun jauh dari kota asal atau kota 

kelahiran untuk waktu yang cukup lama dan bisa juga menetap selamanya di 

daerah yang dituju untuk bertransmigrasi. 

Di Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

yang terpilih menjadi tempat penelitian dikarenkan mayoritas penduduk di desa 

tersebut banyak yang bertransmigrasi kedaerah tersebut dan mayoritas disana juga 

berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, jadi peneliti 

menunjukkan apakah dampak kesejahteraan itu dapat berjalan dengan baik setelah
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meninggalkan kota asal dan sebelum tinggal di kota asal, apakah ada perubahan 
 

dari sebelum bertransmigrasi dan sesudah bertrasnmigrasi. 
 
 

PROGRAM TRANSMIGRASI 
 
 
 
 

TRANSMIGRAN                                                                                                Keluarga Transmigran 
 
 
 
 

 

Tingkat 

Pendapatan 

Transmigran 

 

Tingkat 

Kesejahteran

 

Pengeluaran 

untuk Keluarga 

Transmigran 

 

 

 

Indikator Kesejahterann 

a.   Keadaan Ekonomi 

b.   Keadaan Sosial 

c.   Tingkat Pendidikan 

d.   Kesehatan

 
 

Dampak Transmigrasi 

untuk Keluarga 

Transmigran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keberhasilan dari Transmigrasi ke 

Keluarga Transmigran 

        Pendapatan Transmigran 

 Tercapainnya 

kesejahteraan transmigran 

dan keluarga transmigran 
 
 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 

Sumber: Penulis, 2020
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1.7 Batasan Operasional 
 
 
 
Transmigrasi adalah salah satu bentuk realokasi sumberdaya manusia sebagai 

suatu  mekanisme  penyeimbang  yang  akan  memindahkan  modal  manusia  dari 

suatu tempat yang relatif dapat dimanfaatkan (Kementrian Pembangunan Daerah 

Tertinggal, 2005). 

Program Transmigrasi merupakan salah satu unsur utama rencana pembangunan 

Indonesia. 
 
Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara 

sukarela ke wilayah pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman 

transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah. 

Kesejahteraan sosial adalah suatu intuisi atau bidang kegiatan yang melibatkan 

aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah 

maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah,mengatasi atau meberikan 

kontribusi sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan 

masyarakat. 

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan 

terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa 

mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi 

masalah-masalah keluarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


