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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Setiap daerah di Indonesia mempunyai beberapa penduduk yang melakukan 

transmigrasi baik dari program transmigrasi maupun ajakan sanak saudaran ataupun 

keinginan sendiri untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik dan layak dalam 

masa depan yang diinginkan dan dapat membawa perubahan kearah semakin baik 

atau tetap sama dengan kondisi sebelum bertransmigrasi. Ada beberapa penduduk 

yang berasal dari Sragen Jawa tengah memilih ingin bertransmigras di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

menurutnya daerah ini merupakan daerah dengan tingkat pekerjaan yang tinggi dan 

masih asri dengan kehidupan yang belum banyak dipenuhi dengan padatnya 

penduduk dibandingkan dari daerah asal para transmigran. 

Dari penelitian Maharani (2006) menegaskan pada dasarnya tujuan 

penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan transmigran. Di Indonesia program transmigrasi dari dulu hingga 

sekarang masih terjadi dengan tujuan yang paling utama adalah lebih dapat 

mensejahterkan diri sendiri dan keluarga. Program ini juga dinikmati oleh banyak 

penduduk yang berani dengan resiko meninggalkan sanak saudara di kampung 

halaman, tetapi dengan resiko tersebut ada keuntungan menjadikan kehidupan yang 

jauh lebih baik dari yang dulu dari aspek ekonomi maupun sosial.  

Menurut hasil penelitian Nova (2016) program transmigrasi yang dilaksanakan 

oleh pemerintah telah membawa beberapa perubahan yang menunjukkan kepada 

kemajuan. Terdapat kaitanya Dalam penelitian yang telah saya lakukan dari 2020 

hingga 2021 saya mencoba menggambarkan keadaan yang terjadi saat ini di Desa 

Purwodadi, desa yang mayoritasnya penduduk transmigrasi dan banyak berasal dari 

provinsi jawa tengah dengan bebarapa faktor keadaan dari kehidupan sehari-hari 

dan untuk kehidupan masa depan. Jika dilihat dari hasil para penduduk transmigran 

dan keluarga transmigran sudah dapat dikatakan sejahtera, karena dampak ekonomi 

yang cukup bagus dan dapat memenuhi kebutuhan hidup serta dampak sosial yang 

baik hingga saat ini.  
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5.1 Persebaran Pelaku Transmigrasi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Desa Purwodadi merupakan desa yang terbentuk dari adanya para transmigran 

yang bertrasmigtrasi pada sekitar tahun 80an, penduduk yang melakukan 

transmigrasi merupakan penduduk yang ingin mencari pekerjaan yang lebih layak 

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang berada ditenpat tinggal asal. 

Kurangnya mata pencaharian dan kurangnya lapangan pekerjaan yang menjadi 

alasan para penduduk melakukan transmigrasi demi mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari.  

Persebaran para penduduk Transmigrasi banyak yang berasal dari pulau jawa 

khususnya jawa tengah dan daerah tempat tinggal asal penduduk transmigrasi 

dominan di Kabupaten Sragen, penduduk tersebut berindah tempat dikarenakan 

keinginan hati untuk merubah kehidupan yang lebih baik dan adapula yang 

bertransmigrasi karena ajakan sanak saudara yang telah melakukan transmigrasi 

terlebih dahulu. Maraknya penduduk yang bertransmigrasi dapat menjadikan Desa 

Purwodadi dikenal dengan Desa Transmigrasi dikarenakn hampir seluruh penduduk 

yang berada di Desa ini merupakan penduduk Transmigrasi.  

Penduduk yang melakukan transmigrasi merupakan penduduk yang 

mempunyai pekerjaan yang tidak tetap didaerah asal,  hasil dan untuk biaya hidup 

sehari-hari pun sangat kurang maka itu penduduk memutuskan untuk melakukan 

transmigrasi di Desa Purwodadi guna mendapat pekerjaan yang layak dan dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak lagi kekurangan sandang maupunn 

pangan. Alasan yang diberikan oleh penduduk transmigrasi karena memilih tempat 

berpindah adalah karena tempat ini merupakan tempat strategis yang dapat 

memberikan dampak yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Desa purwodadi 

merupakan desa yang awalnya hanya hutan belantara tanpa adanyan aktivitas 

manusia, setelah adanya kegiatan transmigrasi ini Desa Purwodadi sudah banyak 

perubahan seperti banyaknya rumah penduduk yang mulai memadati area 

perdesaan ini dan banyak yang menanami pohon kelapa sawit maupun pohon-

pohon yang lainnya, sehingga penduduk yang telah melakukan transmigrasi di desa 

ini telah mulai nyaman dengan tempat tinggal yang sekarang ditempati. 
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5.2 Dampak Ekonomi  

Dampak Ekonomi dalam bidang Pendapatan yang di dapat oleh penduduk 

transmigrasi di Desa purwodadi merupakan tingkat pendapatan yang rata-rata 

pendapatan yang tinggi, hasil ini dilihat dari kuisoner yang telah disebar kepada 

penduduk yang melakukan transmigrasi dan keluarga transmigran. Tingkat 

pendapat yang cukup tinggi ini sekitar 3 juta hingga 10 juta perbulan itu hanya 

sekitar 2 Ha pohon kelapa sawit, belum lagi jika ada seorang yang mempunyai 

lading sawit lebih dari 2 Ha penghasilan sebulan bisa mencapai 12 juta – 15 juta, 

ini merupakan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan UMR jambi yang 

hanya senila Rp. 2.649.034. 

Penduduk transmigrasi yang berada di Desa ini lebih dominan di keadaan 

yang baik karena rata-rata penduduk mempunyai pendapat yang tinggi dan masih 

dapat membiayai hidupnya dan keluarganya yang juga penduduk transmigrasi. 

Keadaan Ekonomi sekarang menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang dan 

kesejahteraan penduduk, untuk mendapat tingkat kesejahteraan yang baik keadaan 

ekonomi seseorang penduduk juga harus dalam keadaan baik. Kesejahteraan 

keluarga juga sangat dipentingkan dalam keharmonisan berumah tangga, dari itu 

hal-hal yang menjamin kesejahteraan keluarga seharusanya diperhatikan seperti 

keadaan ekonomi keluarga dan lain-lainnya. Di Desa Purwodadi penduduk yang 

melakukan transmigrasi dari daerah asal telah mendapatkan keluarga baru di Desa 

ini, dalam sebuah keluarga pasti ada pemimpin yang memimpin satu keluarga 

kebanyakan dari penduduk yang bertransmigrasi merupakan pemimpin keluarga. 

Dalam memimpin suatu keluarga tak luput dari tanggungan-tanggungan keluarga 

yang dapat bertambah dari istri maupun anak yang akan dinafkahi.  

 Penduduk transmigrasi berawal dari tidak mempunyai kendaraan maupun 

alat elektronik yang dibawa ke tempat tujuan sekarang, penduduk hanya membawa 

badan dan pakaian sebab itu mempunyai kendaraan dan alat elektornik sangatlah 

penting diera sekarang. Kesejahteraan yang didapat oleh penduduk transmigran dan 

keluarga transmigran juga terlihat dengan adanya kendaraan dan alat elektronik 
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yang modern, dengan begitu hal-hal yang belum ada sebelum bertransmigrasi akan 

lebih mudah ditemukan setelah melakukan transmigrasi.  

Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu Musdalifah (2018) menunjukkan 

bahwa peningkatan ekonomi masyrakat transmigrasi di Desa Paselloreng 

Kabupaten Wajo dapat dikatakan baik melalui program trasnmigrasi yang dibuat 

oleh pemerintah hal ini dapat dikaitkan dengan perekonomian di desa Purwodadi 

bahwa ekonomi di Desa tersebut juga dapat dikatakan meningkat. Dari semua 

dampak ekonomi yang telah ada dampak dari tingkat pendapatan yang menonjol 

karena sangat terlihat sekali perubahan pendapatan dari sebelum bertransmigrasi 

dan sesudah bertransmigrasi, yang dari tidak mempunyai apa-apa hingga sekarang 

untuk membeli barang yang diinginkan pun sanggup. Semua ini dikarenkan para 

penduduk transmigran telah memiliki lahan pohon kelapa sawit dan mempunyai 

kerjaan yang tetap yaitu dapat bekerja dengan hasil yang sangat menguntungkan 

setiap perbulannya. Perubahan yang sangat signifikan juga sangat dirasakan ketika 

telah melakukan transmigrasi dibandingkan dengan sebelum melakukan 

transmigrasi yaitu dengan adanya luas lahan yang jika sebelum bekerja di lahan 

penduduk lain tetapi sekaranag setelah bertranmigrasi mampu membeli lahan 

sendiri dan dapat menguntunghkan setiap tahunnya. Jika dilihat dari dampak 

ekonomi penduduk transmigrasi dan keluarga transmigrasi sudah dapat dikatakan 

sejahtera hingga saat ini dan sudah bahagia menetap di daerah sekarang.  

 

5.3 Dampak sosial 

Dampak sosial di bidang adat istiadat di Desa Purwodadi ini dominan 

menggunakan adat istiadat yang berasal dari adat jawa dikarenakan juga mayoritas 

penduduk yang bertransmigrasi berasal dari jawa dan kebanyakan dari penduduk 

tersebut berasal dari jawa tengah dimana di dearah tersebut adat istiadat masih 

sangat kental dengan budayanya dan dengan keanekaragamanya. Tidak aneh di 

Desa Purwodadi masih melekat dengan adat jawa. Sebagai contoh adat istiadat yang 

masih berjalan hingga sekarang yaitu pitonan atau bahasa indonesianya yaitu 7 

bulanan wanita hamil dengan cara membelah kelapa muda yang dipercaya dapat 



 

70 

memberikan gambaran anak laki-laki maupun anak perempuan dan masih banyak 

lagi adat istiadat di Desa ini dengan adat budaya Jawa.  

Dilihat dari kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Purwodadi yang 

mayoritas penduduknya bukan penduduk asli dan merupakan penduduk 

transmigrasi tetapi di Desa ini tetap menjunjung tinggi gotong royong membantu 

sesama maupun mampun bearadaptasi dengan peduduk yang baru dikenal dan 

menjadin akrab hingga sekarang ini. Adat yang diberlakukan didalam didiri sendiri 

akan tetap tertanam sampai kapanpun dan akan tetap berjalan dimanapun berada 

itulah pedoman yang tetap dipegang teguh oleh para penduduk transmigrasi di 

tempat tinggal sekarang. 

Pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya 

mensejahterakan masyarakat baik dalam taraf hidup penduduk transmigran maupun 

keluarga transmigran yang telah dibiayainya hingga mampu melangkah ketingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya itu pendidikan juga dapat mengolah pola 

pikir seseorang untuk lebih berkomunikasi dengan baik dan menerapkan hal-hal 

baik didalam diri sendiri dan didalam kesehari-harian. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang makan semakin tinggi pula pola pikir yang dapat diterapkannya. Maka 

dari itulah pendidikan dari dulu hingga sekarang sangatlah penting bagi kehidupan. 

Tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Purwodadi semakin tahun semakin maju 

dengan adanya tempat belajar mengajar yang diperluas maupun fasilitas-fasilitas 

yang telah memadai. Dengan adanya fasilitas yang memadai membuat siswa/i 

menjadi lebih aktif dalam menyalurkan bakat-bakat yang terpendam contohnya 

fasilitas yang terdapat di keolahragaan. Menurut para penduduk transmigrasi 

tingkat pendidikan yang sekarang dan pada zaman dahulu sangatlah berbeda, dari 

yang dasar seperti fasiltas belajar mengajar dengan lebih maju pada zaman sekarang 

dibandingkan dengan zaman dahulu, fasilitas kesehatan ditingkat pendidikan yang 

sekarang ini jauh lebih maju karena banyaknya fasilitas yang terdapat disekolah 

membuat siswa dan para orangtua tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu terjadi 

masalah kesehatan yang tiba-tiba terjadi didalam sekolah tersebut.  

Membaiknya tingkat kesehatan penduduk transmigrasi akan menunjukkan 

kualitas hidup dan keberhasilan hidup dalam menjadi penduduk tranmigrasi. 
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Tingkat kesehatan juga dipacu dengan adanya fasilitas yang memadai didaerah 

masing-masing, agar dapat menjangkau kesehatan yang sangat baik. Dengan 

kondisi fasilitas yang dapat dikatakan cukup untuk sekelas desa walaupun untuk 

penyakit yang sangat berat dan alat-alat operasi masih harus dibawa ke rumah sakit 

yang besar tepatnya berada di kabupaten maupun di Kota Jambi. Kuranganya 

fasilitas penduduk transmigran masih tetap memanfaatkan dengan upaya 

pengetahuan seperti pengobatan herbal maupun alami dari alam-alami sekitar 

karena sudah dari dahulu penduduk mengerti tentang adanya pengobatan alami. 

Dengan demikian tingkat kesehatan di desa berdasarkan keluhan kesehatn di desa 

purwodadi masih banyak yang tidak mengeluh dalam hal kesehatan dan dari hal itu 

penduduk transmigrasi diharapkan tentang menjaga dan meningkatkan tingkat 

kesehatanya.  

Status sosial yang berada di Desa Purwodadi khususnya untuk penduduk 

transmigrasi hanya menjadi warga biasa dengan anggapan menjadi warga biasa 

sudah sepatutnya dikarenkan para penduduk tersebut kurangnya ilmu untuk menjadi 

tokoh masyarakat, walaupun tetap ada sebagian yang menjadi tokoh masyarakat. 

Pekerjaan seelum dan sesudah transmigrasi juga ada beberapa kesamaan karena 

untuk sekarang setelah bertransmigrasi hampir mayoritas penduduk transmigran 

menjadi petani di pohon kelapa sawit dibandingan dengan sebelum bertransmigrasi 

masih menjadi petani di lahan padi. Penelitian Yusuf et al. menjelaskan warga 

transmigrasi sudah dapat bertahan hidup dan menuju kehidupan yang lebih layak 

dengan bekerja sebagai buruh serabutan dan bertani dengan bibit yang diberikan 

pemerintah. Hal ini juga terlihat di desa ini bahwa penduduk tersebut menjadi petani 

pohon kelapa sawit dengan gaji yang sangat menjanjikan dan yang terpenting gaji 

yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Banyak penduduk 

transimigrasi yang banyak bekerja dibidang pertanian tetapi ada beberapa penduduk 

terubut yang mempunyai pohon kelapa sawit tetapi tetap bekerja dalam bidang 

pertanian seperti menjadi toke sawit atau dapat dikatakan orang yang dapat membeli 

sawit kemudian dijual dipabrik pekerjaan ini juga sangat menguntungkan. 

Jenis rumah yang berada di Desa purwodadi bermacam-macam, ada yang 

dari beton (tembok) dan juga yang masih dari kayu. Hal ini diakibatkan kondisi 
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ekonomi dan tingkat pendapatan yang berbeda-beda ada yang kondisi ekonomi 

yang tinggi sehingga dapat merubah rumah yang awalnya kayu dan sekarang 

dirubah menjadi tembok sedangkan yang kondisi ekonomi yang rendah masih tetap 

sama dengan dahulu dengan jenis rumah kayu. Keadaan ini tidak mempersulit 

kehidupan transmigran, karena para penduduk mampu menyeimbangkan kebutuhan 

kehidupan sehari-hari hingga saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


