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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada  hakekatnya transmigrasi  bukanlah hanya memindahkan penduduk semata   

tetapi lebih dari itu merupakan jalan perbaikan kondisi hidup bagi para  

transmigran. Dengan ikut bertransmigrasi, maka akan memberi kesempatan 

transmigran untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. ”Tercermin pada pasal 26, ayat 2 UU No.15 tahun 1997 tentang 

ketransmigrasian setiap orang mempunyai kesempatan yangseluas-luasnya 

menetapkan pilihan lapangan kerja dan  usaha di wilayaah pengembangan dan 

atau lokasi permukiman  transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuam 

masing-masing” (Rukman Sardjadidjaja, 2004 : 9). 

 

Sejarah transmigrasi di Indonesia sekaligus penyelenggaraan program kolonisasi 

(transmigrasi) pertama kali di Propinsi Lampung dimulai pada tahun 1905 ketika 

155 keluarga dari Keresidenan Kedu dipindahkan ke Desa Bagelen Gedong 

Tataan. “Pemilihan lokasi dan pemindahan para kolonisasi dilakukan oleh H.G. 

Heyting, yang ketika itu menjabat asisten di Keresidenan Kedu. Sebuah 

permukiman kecil didirikan di Bengkulu pada tahun 1909, sedangkan pada tahun 

1922 sebuah pemukiman yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo didirikan 

dekat Kota Agung di Lampung Selatan” (Joan Hardijono, 1982 : 2). Adanya 
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pandangan dunia internasional mengenai penggunaan tenaga kerja kontrak 

diperkebunan mulai yang berubah dan akibat dari perubahan pandangan terhadap 

pelaksanaan kolonisasi di luar Jawa, pemerintah kolonial Belanda mendirikan 

beberapa pemukiman besar dekat Suka Dana di Lampung Tengah, sedangkan 

pemukiman-pemukiman yang lebih kecil didirikan di Sumatra Selatan, Bengkulu, 

Kalimantan, dan Sulawesi. “Bahkan pada ahir tahun 1941 telah ada 173.959 jiwa 

dengan berbagai sistem dan cara (Joan Hardijono, 1982 : 2).  

 

Pada tahun 1943 Jepang mengambil simpati dari orang Indonesia, kolonisasi 

mulai dijalankan lagi dari Jawa ke Lampung sebanyak 1.867 KK atau 7.399 jiwa, 

dan 355 KK dari Bangka ke daerah Batanghari, Sumatra Utara (Rukman 

sardjadidjaja,2004:25). Namun ternyata bahwa kolonis tersebut sebagian besar 

bukan petani sehingga program tersebut gagal.   Pada Masa Orde Lama target 

pemindahan penduduk meningkat menjadi 15 juta transmigran untuk jangka 

waktu 8 tahun. Target tersebut terlaksana berkat adanya komitmen yang tinggi 

dari pimpinan nasional terhadap program transmigrasi.  

 

Adanya Rencana Pembangunan Nasional pada Masa Orde Baru perhatian untuk 

sektor transmigrasi cukup besar, termasuk transmigrasi lokal yang ada di 

Lampung pada tahun 1995. Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji 

Timur Kabupaten Mesuji menjadi salah satu tempat transmigrasi di Lampung. 

Transmigrasi di Kampung Tanjung Mas Makmur dilaksanakan dalam lima kali 

angkatan yaitu: Propesi 10 kk, Majapahit 17 kk, Banyu Wangi 174 kk, Gesting 

100 kk, Sumber Bandung 199 kk. Jumlah trasmigrasi di Kampung Tanjung Mas 

Makmur berjumlah 500 kk. Rata-rata pemerintah daerah Lampung memindahkan 
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penduduk yang berada dalam kawasan hutan lindung serta penduduk yang terkena 

proyek strategis, di antaranya proyek penghijauan. Program tersebut telah 

digariskan sebagai program translok yaitu : 

1. Menata kembali penyebaran penduduk Lampung yang tersebar tidak 

merata, terutama penduduk yang terletak pada kawasan hutan lindung, 

daerah proyek setratgis dan daerah padat penduduk. 

2. Mengembalikan fungsi hutan agar berfungsi hydro-erologis sehingga 

terjamin kelestarian sesuai dengan fungsinya (Sudjarwo,dkk ,1991:2). 

 

Masyarakat yang ikut transmigrasi  di Kampung Tanjung Mas Makmur  mayoritas 

suku Jawa. Transmigran di Kampung Tanjung Mas Makmur dibantu oleh 

pemerintah bantuan itu meliputi rumah, tanah seluas dua hektar, makanan, dan 

bibit unggul. Masyarakat transmigran di Desa Tanjung Mas Makmur juga 

memiliki kebudayaan yang dibawa dari daerah masing-masing. “Setiap 

kebudayaan mempunyai ciri khas, yaitu karena merupakan penyesuaian manusia 

terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya sesuai dengan keadaan yang menurut pengalamannya (unsur tradisi) 

adalah yang terbaik” (Phil Astrid S. Susanto, 1985:123).   

 

Selain kebudayaan masyarakat Transmigran di Kampung Tanjung Mas Makmur 

memiliki nilai-nilai dan norma-norma. “Nilai-nilai dan norma-norma itu dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi adat 

istiadat. Adat-istiadat diwujudkan dalam bentuk tata upacara” (Thomas Wiyasa 

Bratawidjaja, 2000:9). Tata upacara adat yang masih dilestarikan hingga kini 

diantaranya tata upacara kelahiran bayi, tata upacara perkawinan dan tata upacara 

kematian. Tradisi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang masih 

dijumpai seperti sambatan, dan gotong royong. Daerah transmigrasi di Kampung 

Tanjung Mas Makmur perkembangannya tergolong lambat karena akses dari 
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ibukota Kabupaten Mesuji di Brabasan ke Kampung Tanjung Mas Makmur rusak 

berat. Jarak tempuh dari Tanjung Mas Makmur ke Ibukota Kabupaten Mesuji di 

Brabasan sekitar 55 km, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 

empat selama kurang lebih 2 jam. Untuk mempercepat pembangunan tranmigrasi, 

saat  ini  ada   Kep.Menakertrans No. 214 Tahun 2007 ada nya pembangunan 

Kota Terpadu Mandiri yaitu sebuah program yang dirancang secara holistik dan 

komprehensif layaknya membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa 

perkotaan (Priyatno, dkk, 2010:5).  

 

Pembangunan Kota Terpadu Mandiri  Mesuji sendiri diresmikan tahun 2006 

merupakan generasi I. Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur 

bertujuan agar mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru dan mampu 

mendukung pertumbuhan perekonomian Mesuji yang baru dimekarkan pada tahun 

2008. Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur di bangun 

infrastruktur dan fasilitas umum yang meliputi pembangunan jalan, jaringan 

listrik, air bersih, draenase pasar, kantor kecamatan, kantor polisi dan pusat 

pendidikan (SD,SMP,SMK atau SMA), fasilitas olahraga dan Masjid.  

 

Pembangunan Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur 

menyebabkan adanya perubahan sosial di  masyarakat. Perubahan sosial di 

Kampung Tanjung Mas Makmur  merupakan  perubahan yang direncanakan. 

Perubahan yang di rencanakan selalu di wujutkan dalam pembangunan segala 

bidang kehidupan (Elly M.Setiady dan Usman Kolip, 2010:667). “Perubahan 

meliputi berbagai bidang,seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan 

teknologi” (Basrowi, 2005:156). Adanya Kota Terpadu Mandiri juga 
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mempengaruhi masuknya teknologi informasi seperti handphone. Handphone 

dikenal masyarakat transmigran bersamaan dengan pembangunan Kota Terpadu 

Mandiri. Handphone memberikan manfaat bagi masyarakat transmigran karena 

bisa berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan saudaranya di luar daerah. 

Handphone juga bisa memberikan dampak yang tidak baik yaitu berpengaruh 

terhadap pola-pola kehidupan sosial seperti renggangnya tali silaturahmi atau 

jarangnya frekuensi pertemuan antar kerabat atau teman.  

 

Pembangunan Kota Terpadu Mandiri di Desa Tanjung Mas Makmur juga menjadi 

daerah agrobisnis di daerah Mesuji sehingga daerah Kota Terpadu Mandiri 

menjadi daerah tujuan para penduduk  untuk bertempat tingal. “Semakin padat 

penduduk suatu daerah dengan kompleksitas hubungan sosial dan 

kepentingannya, maka kecenderungan terjadinya perubahan karakteristik atau 

pola kehidupan sosial masyarakat daerah setempat akan makin tinggi dan cepat” 

(Abdul Syani, 1995:97). 

 

Dari urian di atas maka peneliti akan  meneliti tentang perubahan sosial masarakat 

transmigrasi di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten 

Mesuji Tahun 1995-2012. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Perubahan sosial disebabkan bertambahnya penduduk sehingga 

menimbulkan perubahan pada setruktur sosial pada Masyarakat 
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Transmigran di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur 

Kabupaten Mesuji.                                                                                  

2. Perubahan sosial disebabkan  berkembangnya Alat Komonikasi sehingga 

berpengaruh terhadaop renggangnya tali silaturahmi atau jaringan 

frekuensi pertemuan antar kerabat dan teman  pada Masyrakat 

Transmigran di Kampung Tanjung Mas makmur Kecamatan Mesuji Timur 

Kabupaten Mesuji. 

3. Perubahan sosial Pada Masyarakat Transmigran akibat adanya Kota 

Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji 

Timur Kabupaten Mesuji. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah di 

atas, maka penelitian perlu dibatasi yaitu Perubahan sosial Pada Masyarakat 

Transmigran akibat adanya Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas 

Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah perubahan sosial pada masyarakat 

transmigran akibat adanya Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas 

Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui dengan jelas 

Bagaimanakah Perubahan sosial pada Masyarakat Transmigran akibaat adanya 

Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji 

timur Kabupaten MesujI. 
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F. Kegunaan Penelitian  

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. Adapun  kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada penulis 

khususnya dan masyarakat pada umumnya yang juga meneliti tentang 

Bagaimanakah Perubahan Sosial pada Masyarakat Transmigran Akibat 

Adanya Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur 

Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.  

2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

menambah wawasan mengenai perubahan sosial pada Masyarakat 

transmigran akibat adanya Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung 

Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan 

dalam penelitian tentang perubahan sosial pada masa akan datang. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamataan 

Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan batasan waktu penelitian tahun 1995-

2012. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian adalah perubahan sosial pada 

masayrakat transmigran. Penelitian ini dilaksanakaan tahun 2011-2012. Kajian 

perubahan sosial budaya masayrakat termasuk penelitian Antropologi budaya. 
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