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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 
A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Konsep Perubahan Sosial  

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masarakat dapat di bedakan menjadi tiga 

macam, yaitu perubahan alami, perubahan yang tergantung pada kehendak 

pribadi, dan perubahan yang direncanakan. 

“Perubahan alami adalah perubahan-perubahan yang terjadi tidak disengaja atau 

terjadi dengan sendirinya” (Abdul Syani, 1995:129). Perubahan alami dapat 

berproses dengan cepat atau lambat tergantung  pada tingkat keseimbangan 

kehidupan masyarakat tanpa ada orang atau pihak lain yang mempengaruhinya. 

Perubahan yang terjadi secara alami dapat membawa akibat negatif dan dapat pula 

berakibat positif. Perubahan berakibat negatif apabila arah dan hasil perubahan 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat, perubahan dapat berakibat positif apabila 

arah dan akibatnya sesuai atau kebetulan sama dengan harapan masyarakat. 

Contoh: perubahan alami yang membawa akibat negatif yaitu seperti bencana 

alam sunami Aceh. Perubahan alami yang positif itu meletusnya Gunung 

Krakatau yang membuat lautan menjadi daratan sehingga bisa untuk tempat 

tinggal oleh manusia hingga sekarang. Sedangkan perubahan yang tergantung 

pada kehendak individu yaitu perubahan yang erat kaitannya dengan selera 
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pribadi. Bentuk perubahan itu relatif sedikit pengaruhnya bagi kehidupan 

masyarakat, yaitu hanya terbatas pada selera individu, tidak berpengaruh terhadap 

keseluruhan pola, sikap, dan prikelaku masyarakat, dan tidak mengakibatkan 

perubahan pada keseluruhan tatanan masyarakat. Contohnya selera seorang 

remaja laki-laki terhadap rambut gondrong atau pakek anting sebelah. 

 

Sedangkan perubahan yang direncanakan itu didasarkan atas pertimbangan dan 

perhitungan secara matang tentang manfaat perubahan tersebut terhadap bagi 

kehidupan masyrakat. Contohnya  pembangunan dan pengembangan Kota 

Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur 

Kabupaten Mesuji. Pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 

Kampung Tanjung Mas Makmur ini sebagai kebijakan pemerintah dalam usaha 

pengembangan kawasan transmigrasi yang belum berkembang  sehinga perubahan 

sosial yang ada di Kampung Tanjung Mas Makmur merupakan perubahan sosial 

yang direncanakan oleh pemerintah. “perubahan yang dikehendaki atau 

direncanakan merupakan perubahan yang di perkirakan atau direncana terlebih 

dahulu”( Selo Soemardjan, 1995:130) 

 

Perubahan sosial akibat adanya Kota Terpadu Mandiri  di Kampung Tanjung Mas 

Makmur tidak dapat di pandang hanya dari satu sisi, sebab perubahan sosial akibat 

adanya Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur ini 

mengakibatkan perubahan diberbagai bidang. Perubahan sosial meliputi berbagai 

bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan teknologi (Basrowi,  

2005: 156). Perubahan sosial yang terjadi diberbagai  bidang  Mempengaruhi 

Sistem kemasyarakatan di Kampung Tanjung Masmakmur. Menurut Bahreint 
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Sugihen perubahan sosial itu adalah suatu roses yang melahirkan perubahan-

perubahan didalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakat (Bahreint 

Sugihen, 1997:55). Sedangkan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu 

masyarakat , yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-

nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat 

(Soerdjono Soekanto, 2006:263). 

Perubahan sosial menurut Hans Garth dan C. Wright Mills adalah apa pun yang 

terjadi ( Kemunculan, Kemunduran, Perkembangan), dalam kurun waktu tertentu 

terhadap peran, lembaga, atau tatanan yang meliputi struktur sosial(Elly 

M.Setiady dan Usman Kolip, 2010:610). 

Jadi perubahan sosial yang dimaksut dalam penelitian ini adalah perubahan sosial 

diberbagai bidang di dalam lembaga kemasyarakatan di Kampung Tanjung Mas 

Makmur yang mempengaruhi sistem kemyasarakatan. 

  

2.Konsep Masyarakat Transmigran 

Dalam bahasa Inggris istilah masyarakat menggunakan istilah society yang berasal 

dari bahasa latin socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal 

dari akar kata Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. 

Pendapat Roucek dan Warren yang di kutip oleh Abdul Syani masarakat adalah 

sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama dimana mereka berdiam 

di daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan 

adanya adat kebiasaan dan aktivitas yang sama pula( Abdul Syani, 1995:84) 

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, 

mengemukakan definisi masyarakat dari beberapa ahli yang dilihat dari sudut 
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hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam 

masyarakat. Menuruut MacIver dan Page mengatakan bahwa masyarakat adalah 

suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerjasama antar 

berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-

kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah dinamakan masyarakat. 

Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. 

 

Sedangkan menurut Ralp Linton, masyarakat yaitu setiap kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka 

dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas 

yang telah dirumuskan dengan jelas. Berbeda halnya dengan pendapat dari Selo 

Soemardjan yang merumuskan definisi masyarakat sebagai orang-orang yang 

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2006 : 22). 

 

Lebih lanjut, Pengertian masyarakat transmigran adalah warga negara Republik 

Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan 

Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan 

pelayanan Pemerintah (PP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 

Tentang Ketransmigrasian). 

 

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat transmigran dalam penelitian ini 

adalah sekumpulan warga negara indonesa yang di pindahkan ke Kampung 

Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, di dalam 

kehidupan mereka saling berinteraksi yang terikat oleh kesadaran dan identitas 

akan kesatuan kebudayaan. 
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3.Konsep Kota Terpadu Mandiri 

Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kampung tanjung 

Mas Makmur sebagai kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan 

transmigrasi yang belum ber kembang, arah pengembangan Kota Terpadu 

Mandiri adalah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan 

baru sesuai dengan tujuan pembangunan transmigrasi. Pembangunan Kota 

Terpadu Mandiri pada prinsipnya adalah membangngun kawasan transmigrasi 

yang memiliki fasilitas perkotaan melalui pengembangan usaha berbasis potensi 

lokal (Priyatno, dkk, 2010:25). 

 

Kep.menakertrans No. 214 Tahun 2007 yang di kutip Priyatno,Retno Anggraini, 

dan Rukmini N.Dewi yang berjudul “Strategi Pembangunan Agrebisnis Di Kota 

Terpadu Mandiri Mesuji Provinsi Lampung”Kota Terpadu mandiri adalah sebuah 

program yang di rancang secara holistik dan komprehensif layaknya pembangun 

kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan”(Priyatno, dkk, 2010:5) 

 

Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan 

pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai 

fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Fungsi perkotaan dimaksud antara lain meliputi : 

a. Pusat kegiatan agribisnis mencakup: 

 Pengolahan hasil pertanian menjadi barang produksi dan atau barang 

konsumsi. 

 Pusat pelayanan agroindustri khusus (special agroindustry services), 

dan pemuliaan tanaman unggul. 

 Pusat pendidikan dan pelatihan di sector pertanian, industry dan jasa. 

b. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya lembaga 

keuangan pasar pasar grosir dan pergudangan (Departemen Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi). 

Adanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di kawsan Kota Terpadu 

Mandiri seperti: infrastruktur meliputi pola jalan, pola jaringan irigasi, air bersih, 

jaringan listrik, pola draenase, tempat pembuangan sampah akhir dan dilengkapi 
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pengelola kompos. Fasilitas umum meliputi pasar, pusat perdagangan, kantor 

kecamatan, kantor polisi, fasilitas kesehatan (puskesmas), dermaga, terminal, 

kantor pemerintah, pendidikan ( PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), fasilitas olahraga 

dan Masjid. (Priyatno, dkk, 2010:29). Adnya pembangunan fasilitas umum dan 

infrastruktur di atas menyebabkan perubahan bidang pendidikan, ekonomi, hukum 

dan teknologi. 

 

jadi yang dimaksut Kota Terpadu Mandiri dalam penelitian ini adalah sebuah 

program pemerintah untuk membangun kawasan transmigrasi yang belum 

berkembang yaitu dengan cara membangun kawasan transmigrasi memiliki 

fasilitas perkotaan di Kampung Tanjung Mas Makmur. 

 

B. Kerangka Pikir  

Masyarakat transmigran di Kampung Tanjung Mas Makmur mengikuti 

transmigrasi pada tahun 1995, dan dilaksanakan lima kali angkatan yaitu, Propesi 

10 kk, Majapahit 17 kk, Banyu Wangi 174 kk, Gesting 100 kk, Sumber Bandung 

199 kk. Jumlah trasmigran di Kampung Tanjung Mas Makmur totalnya 500 kk. 

Rata-rata perkerjaan penduduk transmigran di Kampung Tanjung Mas Makmur 

adalah bertani dan buruh tani. Kehidupan sosial yang terwujud di dalam  

masayrakat sangat akrap baik di dalam hubungan kekrabatan, tetangga, maupun 

hubungan pertemanan. Hubungan sosial antar warga Kampung Tanjung Mas 

Makmur bisa di wujutkan dengan cara tolong menolong, seperti tolong menolong  

waktu ada hajatan, sunatan, nikahan dan kematian. Namun daerah transmigrasi di  

Kampung Tanjung Mas Makmur perkembanganya tergolong  lambat karena akses  
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dari ibu kota Kabupaten Mesuji di Brabasan ke Kampung Tanjung Mas Makmur 

rusak berat. Jarak tempuh dari Kampung Tanjung Mas Makmur ke Ibu Kota 

Kabupaten Mesuji di Brabasan sekitar 55 km dapat di tempuh dengan 

menggunakan kendaraan roda empat selama kurang lebih 2 jam. Untuk 

mempercepat pembangunan tranmigrasi, saat ini telah di programkan  

pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri  

Mesuji sendiri diresmikan tahun 2006 merupakan generasi 1. Adanya Kota 

Terpadu Mandiri di Desa Tanjung Mas Makmur bertujuan sebagai pusat 

pertumbuhan baru dan  mampu mendukung pertumbuhan perekonomian 

Kabupaten Mesuji, yang baru dimekarkan pada tahun 2008. Dengan adanya Kota 

Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur maka di bangun 

infrastruktur dan fasilitas umum meliputi pembangunan jalan, jaringan listrik, air 

bersih dan draenase pasar, kantor kecamatan, kantor polisi, pendidikan (SD, SMP, 

SMK atau SMA), fasilitas olagraga dan Masjid. 

 

Adanya Kota Terpadu Mandiri sangat membantu masayrakat dalam bidang 

perekonomian. Tadinya masayrakat transmigrasi mayoritas mata pencariannya 

petani  buruh tani setelah adanya Kota Terpadu Mandiri mata pencarian penduduk 

mulai beragam seperti  berdagang, pegawai (PNS), pertukangan, dan montir ada 

juga industri kecil seperti industri pembuat klanting, pembuat krupuk dan 

pembuat tempe. Pendidikan masyarakat transmigran yang tadinya rata-rata hanya 

Sekolah Rendah sekarang dengan adanya Kota Terpadu Mandiri masyarakat 

Kampung Tanjung Mas Makmur berpendidikan rata-rata SMA karena  dibangun 

beberapa sekolah dimulai dari PAUD sampai SMA/sederajat. Pembangunan Kota 

Terpdu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur mempengaruhi perubahan 
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dibidang hukum yaitu dibidanng pertanian dan sewa ruko pasar. Yang tadinya 

masarakat hanya mengenal hukum adat yang dibawa dari daerah masing-masing 

dan hukumyang berjalan di negarakita setelah adanya Koata Terpadu Mandiri itu 

ada hukum yang mengatur tentang pertanian dan sewa ruko.Adanya Kota Terpadu 

Mandiri juga mempengarui perubahan teknologiyang digunakan masyarakat 

Kampung Tanjung Mas Makmur. Seperti teknologi . informasi seperti 

Handphone. Handphone sendiri masuk atau digunakan masayrakat transmigran 

bersamaan dengan pembangunan Kota Terpadu Mandiri.  Hendphone 

memberikan manfaat bagi masayrakat transmigran karena bisa berkomonikasi 

dengngan teman, kerabat, dan sodaranya di luar daerah. selain manfaat handphone 

juga bisa memberikan dampak yang tidak baik  dampak handpone juga 

berpengaruh terhadap pola-pola kehidupan sosial seperti renggangnya tali 

silaturahmi atau jarangnya frekuwensi pertemuan antarkerabat atau teman dan 

seterusnya. 
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C. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Garis Sebab    

b. Garis Pengaruh 

c. Garis Akibat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat Transmigran Kampung Tanjung Mas Makmur 

Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji 

 

 

Proyek Kota Terpadu Mandiri 

 (Kep. Menakertrans No.214 Tahun 2007) 

Terjadi perubahan sosial pada bidang pendidikan, ekonomi, hukum, 

dan teknologi , pada masyarakat trasmigran di Kampung Tanjung 

Mas makmur Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji  

 

1. Pendidikan  

2.   Ekonomi  

3. Hukum   

4. teknologi 
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