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Kemiskinan yang melanda masyarakat di Jawa pada masa pemerintahan Kolonial 

Belanda, salah satunya diakibatkan karena adanya kepadatan penduduk. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pemerintah Kolonial Belanda pun pada akhirnya 

menetapkan sebuah kebijakan yang dikemukakan oleh Van Deventer. Program 

tersebut mencakup tiga hal yaitu pendidikan, pembuatan irigasi, dan pemindahan 

penduduk dari daerah yang padat di Jawa kedaerah diluar Jawa. 

Pada tahun 1905 diberangkatkan rombongan transmigran (kolonis) yang pertama 

ke daerah Gedong Tataan, keresidenan Lampung. Pemindahan rombongan 

transmigran di Gedong Tataan terus dilakukan sampai tahun 1921, Kemudian 

tahun 1932 dibuka lagi daerah kolonisasi baru dengan nama Gedong Dalam yang 

dilanjutkan dengan penempatan rombongan transmigran di daerah koloni baru 

yang luas yaitu daerah Sukadana. Sampai tahun 1937 di tanah Sukadana ini lah 

para rombongan transmigran memulai kehidupannya, sebidang tanah yang 

diberikan oleh pemerintah kolonial kepada mereka menjadi modal hidup mereka 

di tanah Sukadana. Transmigrasi terus dilakukan salah satunya ke daerah Raman 

Utara. Daerah yang sekarang ini masuk ke dalam kabupaten Lampung Timur 

menjadi salah satu tempat tujuan transmigrasi.Salah satunya sebuah desa bernama 

Ratna Daya. 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perkembangan 

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara 

Kabupaten Lampung Timur.dilihat dari kedudukannya?”Metode yang digunakan 

adalah Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Manfaat dalam penelitian ini adalah 

untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ekonomi terutama 

mengenai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 

 

Kesimpulannya adalah kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya 

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dari awal berdirinya Desa 

Ratna Daya sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik, ini 
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dapat dilihat dari perkembangan dalam bidang pendidikan, jenis pekerjaan 

penduduk dan tingkat pendapatan penduduk yang makin meningkat dari tahun-

tahunsebelumnya. Dilihat dari segi pendidikan dari awal berdiri sampai sekarang 

ini sudah semakin banyak sekolah yang didirikan untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar masyarakat Desa Ratna Daya dan semakin banyaknya 

masyarakat yang menyelesaikan pendidikan formal, sedangkan jika dilihat dari 

jenis pekerjaan pada mulanya masyarakat hanya mengandalkan pendapatan dari 

pekerjaan pokok sebagai petani namun seiring perkembangan zaman mereka pun 

memiliki pekerjaan sampingan yang menunjang bertambahnya pendapatan 

masyarakat, dengan demikian secara tidak  langsung juga akan meningkatkan 

pedapatan masyarakat, sampai saat ini pendapatan masyarakat telah mengalami 

peningkatan sekitar 10 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 1990an dengan 

pendapatan tersebut pula para masyarakat dapat mencukupi kebutuhan pokok 

mereka, sehingga dapat dikatakan social ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya 

tergolong memiliki tingkat social ekonomi sedang. 


