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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada permulaan abad ke XX pemerintah Kolonial Belanda mulai menyadari 

bahwa kemiskinan sedang meningkat di pulau Jawa, kemiskinan ini salah satunya 

diakibatkan karena kepadatan penduduk yang semakin tinggi. 

Untuk memperbaiki kondisi rakyat pedesaan di Jawa, pemerintah Hindia Belanda 

mulai memperkenalkan kebijakan baru yang disebut dengan Politik Etis.. 

Pemerintah Kolonial Belanda mulai memikirkan kemungkinan terlaksananya 

kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani dari daerah yang padat penduduknya 

di Jawa ke desa-desa baru yang kosong di luar jawa, yang disebut dengan 

“koloni”. 

Sebagai pelaksanaannya, maka dilakukan pemindahan penduduk dari pulau Jawa 

keluar Jawa yang lebih dikenal dengan istilah transmigrasi, yaitu perpindahan 

dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang yang padat penduduknya ke 

daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan 

nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (H.J. 

Heeren, 1976, 6) 
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Program itu atas usulan dari C. Th. Van Deventer tahun 1899 dalam Politik Etis. 

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 

sebanyak 155 keluarga ke daerah Gedong Tataan, keresidenan Lampung. 

Pemindahan rombongan transmigran di Gedong Tataan terus dilakukan sampai 

tahun 1921, lama-kelamaan daerah Gedong Tataan inipun menjadi padat dengan 

adanya rombongan transmigran ini. Pemerintah Kolonial pun berupaya untuk 

membuka daerah baru karena sudah tidak ada lagi tanah yang bisa dibuka untuk 

perluasan di Gedong Tataan ini. Maka untuk mengatasi kepadatan penduduk di 

daerah Gedong Tataan tersebut pemerintah kolonial pun membuka daerah 

kolonisasi kedua yaitu di daerah Wonosobo, terletak kira-kira 10 km sebelah barat 

Kota Agung, daerah ini dipilih karena air untuk irigasi cukup banyak dan mudah 

dialirkan kedaerah tanah pertanian. Pemindahan rombongan ke daerah Wonosobo 

ini hanya sampai dua tahun saja yakni sampai tahun 1923, karena terhambat di 

biaya pemindahannya. Namun setiap tahunnya masih banyak rombongan 

transmigran yang datang dengan kemauan dan biaya sendiri untuk tinggal di tanah 

kolonisasi Lampung. Rombongan transmigran ini rata-rata berasal dari Kedu, 

Banyumas, Yogya, Solo, Kediri, Madiun dan Pekalongan. 

Kemudian dibuka lagi daerah kolonisasi baru dengan nama Gedong Dalam yang 

dilanjutkan dengan penempatan rombongan transmigran di daerah koloni baru 

yang luas yaitu daerah Sukadana. 
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Selanjutnya dibuka lagi daerah kolonisasi baru dengan nama Karangrejo, terletak 

kira-kira 20 km dari kampung Gunung Megang yang letaknya 17 km dari Talang 

Padang. Dan mulai tahun ini lah untuk pertama kalinya dipindahkan rombongan 

transmigran dari Blora dan Lumajang. Keadaan didaerah-daerah kolonisasi di 

Lampung makin lama makin baik. Karena itu setiap tahun makin besar jumlah 

kolonis-sukarela yang datang berpindah kesana. Begitu pula jumlah kolonis yang 

dipindahkan oleh pemerintapun semakin bertambah besar (M. Amral Sjamsu, 

1956, 8) 

Sampai tahun 1937 jumlah rombongan transmigran yang dipindahkan ke daerah 

Sukadana mencapai 6176 jiwa(M. Amral Sjamsu, 1956, 45). 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. Tanah yang diberikan kepada tiap-tiap keluarga cukup untuk 

pekarangan dan tanah persawahan. Mereka juga diberikan tanah untuk dikerjakan 

karena pemerintah kolonis ingin menetapkan sistim bawon. namun karena terlalu 

luasnya tanah yang harus dikerjakan oleh para kolonis, mereka merasa tak cukup 

tenaga untuk memanen hasil pertanian mereka. Sehingga mereka meminta 

penambahan tenaga kerja dari Jawa yang terdiri dari sanak keluarga, kenalan, 

tetangga desa dan lain-lain.  

Lama kelamaan jumlah kolonis yang datang melebihi jumlah yang dibutuhkan 

untuk penggarap tanah, sehingga tidak setiap kolonis baru mendapat kesempatan 

untuk mendapat upah dari hasil pengelolaan tanah pertanian tersebut. Sehingga 

untuk mengatasinya, pemerintah Kolonial diberi pekerjaan lain seperti menggali 

bendar-bendar irigasi  dan lain-lain dengan menerima upah. Tentang pemeliharaan 
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kesehatan di tanah-tanah kolonisasi telah banyak kemajuannya. Dalam tahun 

1938telah dibuka dua klinik di Sukadana. Klinik-klinik itu dipimpin oleh mantri 

jururawat dari Departemen Kesehatan dan satu klinik kepunyaan Roomsch 

Katholieke Missie di Metro (M. Amral Sjamsu, 1956, 46) 

Jika dilihat dari perkembangannya tanah-tanah kolonisasi dalam keresidenan 

Lampung, seperti tanah kolonisasi Sukadana, menunjukkan kemajuan yang sangat 

pesat. Sukadana yang dibuka pada tahun 1932 telah mempunyai penduduk kolonis 

kurang-lebih 91000 jiwa, yaitu kira-kira dua kali lipat jumlah penduduk kolonis di 

Gedong Tataan. Kolonisasi di Sukadana ini masih dapat diperluas dengan 

pembukaan daerah-daerah baru seperti Pengubuan, Way Seputih, Rumbia, 

Punggur, Raman dan Way Jepara. 

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. 

Desa Ratna Daya dibuka dibuka secara resmi oleh Jawatan Transmigrasi pada 

tanggal 29 Agustus 1958 oleh Jawatan Pembukaan Tanah Wilayah Sukadana. 

Setelah hutan dibuka kemudian didatangkanlah penduduk transmigran dari Pulau 

Jawa. Pada bulan September 1958 pemerintah mendatangkan penduduk 

transmigran dari Pulau Jawa menuju ke Lampung salah satunya adalah ke desa 

Ratna Daya, pimpinan rombongan pada waktu itu adalah:Bapak Sastro Sugito, 

beliau rombongan dari Solo. Bapak Sansukarjo, beliau adalah rombongan dari 

Banyumas, dan Bapak Markun, beliau adalah rombongan dari Madiun (Monografi 

Desa Ratna Daya). 
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Jadi sebagian besar transmigran yang tinggal di Desa Ratna Daya ini adalah para 

transmigran yang datang dari daerah Solo, Banyumas, dan Madiun. 

Sebelum nama desa, semula namanya kampung dan atas prakarsa dari masing-

masing ketua rombongan maka dibentuk sebuah nama yang cukup sederhana, 

yaitu Ratna Daya. Nama Ratna Daya sendiri memiliki arti Ratna adalah 

kebersamaan dan Daya adalah usaha, jadi dapat diatikan arti dari Ratna Daya 

adalah usaha untuk membangun kebersamaan.  

Masyarakatdi Ratna Daya mengalami perubahan-perubahan, baik itu yang 

menyangkut kehidupan mereka maupun perubahan-perubahan desa yang 

mengarah kepada perkembangan. Baik itu dalam bidang sosial ekonomi yang 

dilihat dari kedudukannya yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan 

masyarakat. 

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mulai dari terbentuknya desa 

Ratna Daya sampai penulis melakukan penulisan ini. Karena desa ini resmi 

dibuka pada tahun 1958 maka disini penulis akan mengkaji pada perkembangan 

sosial ekonomi masyarakat dari tahun 2001 sampai tahun 2013 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengungkapkan tentang 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan Raman 

Utara Kabupaten Lampung Timur. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilihat dari modelnya. 

2. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilihat dari sistemnya 

3. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa ratna Daya Kecamatan 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilihat dari kedudukannya. 

C. Batasan Masalah 

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya Kecamatan 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilihat dari kedudukannya. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna Daya 

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilihat dari 

kedudukannya? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Ratna 

Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilihat dari 

kedudukannya. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis adalah sebagai bahan sumbangan pengetahuan dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan 

ekonomi mengenai perkembangan sosial ekonomi masyarakat transmigran 

yang mencakup pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah pendapatan. 

2. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan 

program pembangunan ekonomi pedesaan 

. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkupsubjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ratna 

Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, 

2. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah sosial ekonomi 

masyarakat tahun 2001-2013 meliputi pendidikan, jenis pekerjaan dan 

jumlah pendapatan,  

3. Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalahDesa Ratna Daya 

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur,karena sebagian 

besar masyarakat di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten 

Lampung Timur adalah keturunan masyarakat transmigran. Desa Ratna 

Daya terbagi dalam empat lingkungan (dusun), yaitu Dusun I, Dusun II, 

Dusun III, dan Dusun IV.  

4. Ruanglingkup waktu penelitian adalah 2013,  

5. Ruang lingkup ilmu yang sesuai dengan penelitian ini adalah sosial 
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