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BAB II 

TINJAUAN UMUM SEJARAH TRANSMIGRASI DI INDONESIA 

 

A. Transmigrasi pada Masa Kolonial Belanda 
 

Pada masa ini, sejarah transmigrasi dibagi dalam dua masa, yaitu: masa percobaan 

(1905-1930 M) dan gelombang transmigrasi kedua (1930-1935 M). Pada masa 

percobaan, kebijakan kolonisasi penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa 

dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, melaksanakan salah satu program politik etis, 

yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki 

taraf kehidupan yang masih rendah. Kedua, pemilikan tanah yang semakin sempit di 

pulau Jawa akibat pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup 

masyarakat di pulau Jawa semakin menurun. Ketiga, adanya kebutuhan pemerintah 

kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah 

perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa. 

Semenjak pertengahan abad ke-19 M Ethiesche Politiek telah mempengaruhi 

parlemen Belanda. Sedikit demi sedikit pemerintah Belanda pun membuka hati dan 

pikiran untuk bersikap manusiawi terhadap penduduk di wilayah jajahannya. Etika 

yang bersifat humanistis mulai menampilkan diri dalam politik kolonial. Namun, 

cara pemerintahannya tetap otoriter, hanya otokrasinya menjadi agak layak. 

Pemerintah Hindia-Belanda mulai memikirkan kemakmuran dan pendidikan 

rakyatnya. Oleh karena itulah pada akhir abad ke-19 M suatu komisi negara 
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ditugaskan untuk membuat penelitian mengenai kemakmuran rakyat daerah-daerah 

pedesaan di Jawa (de Mindere wel vaart onderzoek).25 

 Setelah pemerintah mengetahui keadaan masyarakat yang jauh dari kata 

kemakuran itu, sesuai dengan perintah raja maka Minister van Kolonien minta kepada 

van Deventer untuk memberikan saran. Kemudian, van Deventer membuat 

perumusan yang pokoknya adalah educatie, irrigatie, dan emigrasi. Dengan kata lain, 

saran yang diberikan oleh van Deventer adalah melaksanakan pembangunan sekolah, 

perbaikan produksi bahan pangan dan pemindahan penduduk dari Jawa ke daerah-

daerah lain di luar Jawa.26 

 Dalam kaitannya dengan emigrasi, pemerintah kolonial Belanda mengadakan 

redistribusi penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa, mengingat kondisi pulau Jawa 

yang semakin padat penduduknya. Sementara itu, dalam pandangan Fisher, ahli 

geografi berkebangsaan Inggris, adanya ketimpangan distribusi penduduk antara 

pulau Jawa dan luar Jawa disebabkan oleh kebijakan pemerintah Belanda yang Jawa 

sentris, sehingga pembangunan pusat-pusat pertumbuhan seperti pendidikan, 

perdagangan, dan pemerintahan, juga prasarana pembangunan seperti transportasi, 

komunikasi, dan irigasi lebih terkonsentrasi di pulau Jawa.27 

 Pemerintah kolonial Belanda, pada pelaksanaan kolonisasi yang pertama 

tahun 1905, telah memindahkan 155 keluarga dari daerah Jawa Tengah menuju 

                                                           
25

 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (Jakarta: UI 
Press, 1985), h. 8-9.   

26 Ibid., h. 9. 
27 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah 

Pelaksanaan, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2010), pdf. h. 3. 
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daerah kolonisasi yaitu daerah Gedongtataan di Lampung.28 Lembaga yang mengurus 

kolonisasi adalah komisi interdepartemen, yaitu Central Commissie voor Emmigratie 

en Kolonisatie van Inheemes. Dibawah pengawasan dari H. G Heyting sebagai 

inisiator, dia seorang yang memiliki pemikiran yang cukup maju. Agar penduduk 

yang telah dipindahkan tersebut betah untuk tinggal di daerah baru, dilakukan upaya 

mengkondisikan daerah tujuan (Sumatera) seperti suasana yang ada di pulau Jawa.29 

Yang mana teknisinya sebagai berikut: 

Pada tahap awal kolonisasi, setiap kepala keluarga peserta memperoleh 
premi sebesar 20 gulden, dibebaskan dari biaya transportasi yang 
nilainya sama dengan 50 gulden per keluarga, serta mendapat 
sumbangan biaya hidup sebsar 0,4 gulden per hari selama masa 
penyiapan tanah. Jumlah biaya langsung diperkirakan sekitar 300 
gulden per keluarga yang mencakup premi, biaya transportasi, biaya 
makan 150 gulden, biaya bangunan rumah 65 gulden, pembeliatan alat-
alat 13,5 gulden, ditambah 0,7 hektar tanah sawah dan 0,3 hektar 
tegalan serta pekarangan. Penduduk yang berhasil dipindahkan pada 
periode percobaan kolonisasi 1905-1911 adalah sekitar 4.800 orang. 
Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta kolonisasi pada 
masa ini sekitar 750 gulden per keluarga.30  

 

Jumlah yang besar tersebut termasuk anggaran untuk membuat fasilitas 

kolonisasi seperti pembuatan saluran irigasi, penyiapan lahan dan pemukiman, serta 

                                                           
28 Rombongan pertama ditempatkan sebanyak 155 keluarga dari Bagelen, Karesidenan Kedu, Jawa 
Tengah ke Gedong Tataan Lampung yang sekarang ibukota Kabupaten Pesawaran. Kolonisasi ke 
Lampung tercatat sebanyak 44.687 KK dengan 175.867 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah (5.839 
KK : 25.25.718 jiwa), Jawa Timur (19.567 KK : 62.782 jiwa), dan daerah lain-lain (eks buruh kontrak 
dan Bangka) sebanyak 19.281 KK dengan 87.367 jiwa. Direktorat Jenderal Partisipasi Masyarakat, 
Transmigrasi hanya ada di Indonesia (Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan 
Transmigrasi, 2014), h. 1. 

29Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan 
h. 3. 

30 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan 
h. 4. 
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biaya administrasi lainnya. Pada pelaksanaan kolonisasi periode percobaan ini, 

pemerintah kolonial Belanda boleh dibilang kurang serius menanganinya, yang 

dikarenakan masalah internal mereka sendiri. Ada pro-kontra berkaitan dengan 

pelaksanaan kolonisasi, akibat masih adanya perbedaan pendapat mengenai 

kepadatan penduduk pulau Jawa. Mereka yang pro berpendapat bahwa penduduk 

pulau Jawa sudah padat, sedangkan yang kontra belum melihat adanya kondisi yang 

mendesak untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa.31 Hal itulah 

yang menjadikan sebab tidak seriusnya pemerintah dalam pelaksanaan kolonisasinya. 

Percobaan tersebut kemudian diteruskan sampai 1927. Dalam periode itu, 

1911-1927, bank diikutsertakan untuk membantu memberi kredit usaha dan untuk 

membeli alat-alat sebagai bekal kerja bagi para kolonis. Setiap KK bisa mengambil 

kredit sampai 200 guldens. Khusus untuk keperluan itu, maka didirikan de 

Volkskredit Bank voor de Lampungsche Districthen pada bulan Maret tahun 1911. 

Dengan demikian, maka merupakan cara pemerintah untuk pembiayaan proyek-

proyek kolonisasi tidak begitu memberatkan Anggaran Belanja Pemerintah. Dengan 

menggunakan desa-desa inti sebagai basis, pemerintah tidak terlalu banyak lagi 

mengeluarkan biaya untuk membuat perumahan-perumahan yang bersifat sementara 

(Bedeng). Yang dibayarkan oleh pemerintah hanyalah premi sebesar 25 guldens, serta 

biaya transport, peralatan makan dan juga pertanian yang sebanyak kira-kira 60 

guldens.32 

                                                           
31 Ibid., h. 4. 
32 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia, h. 10. 
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Namun, kekuatan lembaga tersebut tidaklah bertahan lama, karena pada tahun 

1926 masalah perkreditan telah berakumulasi, dan kemudian pada tahun 1928 bank 

tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan sistem kredit yang macet, 

disebabkan para kolonis tidak dapat mengelola penggunaan pinjaman kredit itu.  

Selain kebangrutan bank tersebut dikarenakan kemacetan dari pihak kolonis, hal 

serupa juga dikarenakan kesalahan dari pihak pengelola bank yang melakukan 

korupsi, dan konidisi yang seperti inilah yang mempercepat kebangkrutan bank 

tersebut. 

Seirama dengan pencanangan kolonisasi, perkebunan-perkebunan di Sumatera 

Timur mengalami kemajuan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kolonisasi, karena 

ada persaingan antara calo tenaga kerja dengan para petugas kolonisasi yang diberi 

target oleh pemerintah untuk mencari orang untuk dijadikan sebagai peserta 

kolonialisasi. Bahkan, isu negatif dikembangkan oleh pihak calo tenaga kerja tentang 

kolonisasi, agar masyarakat lebih memilih untuk kerja kontrak ketimbang mengikuti 

program kolonisasi. Pada akhirnya,  banyak orang di pulau Jawa lebih tertarik 

menjadi kuli kontrak ketimbang ikut kolonisasi. Hal itu disebabkan menjadi kuli 

kontrak dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.33 

Ada dugaan pemerintah kolonial Belanda menjadi tidak terlalu serius 

menangani kolonisasi, setelah melihat fenomena dimana kebanyakan dari orang-

orang Jawa yang lebih tertarik menjadi kuli kontrak pada perkebunan-perkebunan di 

                                                           
33 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan 

h. 6. 
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Sumatera Timur. Sebab pemerintah kolonial Belanda sendiri, dalam melaksanakan 

kolonisasi ini memiliki tujuan yang terselubung yaitu untuk mendukung penyediaan 

tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan tanaman ekspor dalam rangka 

mendukung perkembangan ekonominya. Artinya program kolonialisasi ini dianggap 

menjadi tidak penting, manakala penduduk Jawa sudah lebih tertarik untuk menjaadi 

kuli kontrak di Sumatera.34 

Sementara itu, gelombang kedua transmigrasi pada masa kolonial terjadi 

dalam periode sekitar tahun 1930 sampai 1935. Dalam periode itu, dunia dilanda oleh 

krisis ekonomi yang hebat, hingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup 

perusahaannya atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Bahkan, perusahaan-

perusahaan yang ada di daerah-daerah luar Jawa mengembalikan buruhnya yang telah 

diberhentikan ke desa-desa masing-masing yang ada di Jawa, yang semakin 

mempersulit keadaan ekonomi di daerah pedesaan Jawa. Karena terdesak oleh 

keadaan yang ada di Jawa, sekalipun krisis ekonomi sedang menghambat, pemerintah 

Kolonial Belanda pada tahun 1932 memulai lagi usaha pemindahan penduduk yang 

semula sempat diberhentikan pada tahun 1927.35  

Kemunduran ekonomi dunia selain dirasakan oleh pemerintah pada waktu itu, 

juga sangat menyulitkan banyak penduduk di Pulau Jawa. Kesempatan kerja di Jawa 

dirasakan semakin menyempit dan sulit untuk diperoleh, bahkan himpitan untuk 

                                                           
34 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah 

Pelaksanaan, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2010), pdf. h. 6. 
35 Mirwanto Munawiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2004), h. 13. 
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memenuhi kebutuhan hidup semakin mencekam. Sehingga ketika mendengar 

keberhasilan orang-orang yang berada di seberang yaitu di daerah kolonisasi, maka 

mereka tertarik untuk mengikutinya. Dengan harapan memperoleh lahan pertanian 

yang luas, menjadi sebuah motivasi utama mereka untuk mengubah nasib di daerah 

baru.  

Sejak tahun 1930 itu terjadi arus perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke 

luar Jawa melalui kolonisasi secara besar-besaran. Bahkan, pemerintah memperketat 

persyaratan untuk mengikuti kolonisasi, yaitu: 

 (1) peserta diharuskan benar-benar seorang petani, sebab apabila bukan 
petani dapat menyebabkan ketidakberhasilan di lokasi kolonisasi, (2) 
fisik diharuskan kuat agar dapat bekerja keras nantinaya, (3) diharuskan 
muda untuk menurunkan fertilitas36 di pulau Jawa, (4) sudah 
berkeluarga untuk menjamin ketertiban di lokasi kolonisasi baru, (5) 
tidak memiliki anak kecil dan tidak memiliki banyak anak karena akan 
menjadi beban, (6) bukan bekas kuli kontrak karena dianggap sebagai 
propokator yang akan menimbulkan keresahan di pemukiman baru, (7) 
harus waspada terhadap “perkawinan kolonisasi” sebagai sumber 
keributan, (8) jika wanita tidak sedang hamil karean dibutuhkan 
tenaganya pada tahun-tahun awal bermukim di tempat yang baru, (9) 
jika masih bujangan maka harus menikah terlebih dahulu di Jawa 
karena dikhawatirkan akan mengganggu istri orang lain, dan (10) 
peraturan tersebut tidak berlaku apabila seluruh masyarakat desa ikut 
kolonisasi (transmigrasi bedol desa).37  

 

Sejalan dengan kesulitan ekonomi yang dialami oleh pemerintah kolonial 

Belanda sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia, sementara minat masyarakat 

Jawa untuk ikut kolonisasi sangatlah tinggi, pemerintah akhirnya mengubah pola 

                                                           
36 Fertilitas adalah kemampuan alami untuk memberikan keturunan. Sumber KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) Online. 
37 Patrice Levang, Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia, terj. Sri Ambar 

Wahyuni Prayoga (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), h. 58 
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kolonisasi untuk menekan biaya dengan menggunakan sistem bawon. Pemukim 

kolonisasai yang lebih dulu diharapkan memakai tenaga kerja pemukim yang baru 

datang dengan menggunakan prisnsip tolong-menolong dan gotong-royong. 

Kolonialisasi diselenggarakan oleh pemerintah Hindia-Belanda dari 1905-

1941 M. Keseluruhannya berhasil memindahtempatkan kolonis sejumlah 173.959 

jiwa dengan berbagai sistem dan cara. Tahun 1905-1919, pemerintah Belanda 

menerapkan sistem cuma-cuma, dimana setiap kolonis diberikan bantuan berbagai 

keperluan oleh pemerintah.38 Sistem transmigrasi pada 1905-1919, akhirnya dianggap 

sebagai sistem yang terlalu boros, dan mulai tahun 1912 diubah dengan sisitem 

pinjam. Dalam sistem ini, para kolonis untuk membayar kembali biaya yang telah 

dikeluarkan pemerintah melalui kredit bank rakyat di Lampung yang selanjutya 

dikenal dengan Bank Kolonisasi. Cara ini tidak berjalan lancar dan hanya 

berlangsung hingga tahun 1922. Dengan demikian mengubah sistem, 1982 dimulai 

lagi dan akhirnya tidak lama berhenti lagi. Bahkan tahun 1929 Bank Rakyat Lampung 

(Bank Kolonisasi) ditutup karena defisit. Kemudian pada tahun 1932 M kolonisasi 

dimulai lagi dengan mengembangkan sistem “bawon”39 dimana biaya kolonis 

ditanggung sendiri, sedangkan setibanya di tempat tujuan mereka bekerja pada lahan 

                                                           
38 Mirwanto Munawiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi, h. 12 
39 Bawon adalah pembagian upah menuai padi yang berdasarkan banyak sedikitnya padi yang 

dipotong. Sumber KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online. Selain itu, Sistem bawon ini disebut 
pula sebagai sistem kekeluargaan karena para kolonis pada umumnya adalah mereka yang telah 
memiliki keluarga atau kenalan kolonis terdahulu. Oleh karena itu, biaya perjalanan dari tempat asal 
sampai tujuan dibantu oleh kolonis lama. Lihat Mirwanto Munowiyoto, Mengenal dan Memahami 
Transmigrasi, h. 12. 
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milik kolonis lama yang dibayar dengan bagian dari hasil  panen yang di dapat dari 

lahan yang telah di olah oleh para kolonis. 

Pemekaran daerah kolonisasi yang baru, dibuat tidak jauh dari kolonisasi yang 

lama. Penempatan pemukiman yang baru dilakukan pada bulan Februari-Maret saat 

menjelang musim panen padi di pemukiman yang lama, sehingga mereka dapat ikut 

dalam bawon. Bagian hasil bawon pemukim baru di Lampung dibuat lebih besar 

dengan perbandingan 1:7 atau 1:5, yang artinya buruh mendapatkan satu bagian 

setiap dari tujuh atau lima bagian dari pemilik. Pada saat itu sistem bawon di pulau 

Jawa umumnya menggunakan perbandingan 1:10. Namun, jika dilihat dari aspek 

peningkatan kesejahteraan para peserta kolonisasi, mungkin mereka dapat disebut 

lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan pada saat mereka berada di daerah 

asalnya.40 

 

B. Transmigrasi setelah Masa Kemerdekaan 

Pada tahun 1948 tugas mengenai urusan perpindahan penduduk beralih ke 

Departemen  atau Kementrian Pembangunan dan Pemuda. Yang awalnya, 

perpindahan penduduk itu sudah ada sejak masa kolonial Belanda yang dikenal 

dengan istilah kolonisasi. Namun, setelah urusan perpindahan penduduk dikendalikan 

oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda akhirnya program tersebut diberi nama 

                                                           
40 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah 

Pelaksanaan, h. 7.  
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transmigrasi, tetapi tidak diperoleh literatur yang pasti mengenai apa yang 

melatarbelakangi penamaan transmigrasi itu.41  

Transmigrasi merupakan suatu sistem pembangunan terpadu yang merangkum 

seperangkat prinsip dan metode untuk penyelengaraan pemukiman dan kehidupan 

baru bagi suatu kelompok masyarakat. Menunjuk kepada berbagai kegiatan, daya-

upaya dan disiplin ilmiah yang dipadukan dalam suatu keseluruhan usaha yang 

berhubungan dengan pemindahan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. 

Pengembangan tenaga manusia dan pengembangan potensi kekayaan alam 

merupakan suatu kesatuan kerangka kerja dalam penyelenggaraan transmigrasi, dan 

karena transmigrasi merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional.42 

Diawal kemerdekaan Republik Indonesia ini, persoalan mengenai 

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan kemampuan daya dukung alam 

dan daya tampung lingkungan telah disadari oleh para pemerintah negeri ini. Oleh 

karena itu maka muncul gagasan untuk melanjutkan program perpindahan penduduk, 

akan tetapi dengan menggunakan landasan, tujuan, dan serta nama yang berbeda. 

Setelah dua tahun republik berdiri (1947 M) pemerintah republik Indonesia 

memberikan tugas kepada panitia siasat ekonomi untuk merancang konsep 

penanganan perpindahan penduduk yang pada saat itu banyak diragukan dikarenakan 

dianggap sebagai peninggalan penjajah.43  

                                                           
41 Mirwanto Munawiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi, h. 14. 
42 Rukmandi Warsito. Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat 

Pemukiman (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 26. 
43 Ibid., h. 13. 
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 Pada tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu panitia 

untuk mempelajari transmigrasi dari Jawa ke lain-lain daerah. Panitia diketuai oleh Ir. 

A.H.O. Tambunan, merupakan pegawai pada Kementrian Pembangunan dan Pemuda. 

Kepanitian ini bersifat interdepartemental.44 Meskipun telah terbentuk suatu 

kepanitiaan, keputusan menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 

1950. Pada masa inilah, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1950 ada sejumlah 77 

orang trasmigran diberangkatkan dari Jawa Tengah menuju daerah Lampung yang 

selanjutnya tanggal tersebut diperingati sebagai hari Bhakti Transmigrasi.45 Setelah 

perjuangan bersenjata selesai, laskar-laskar senjata yang tergabung Komando Distrik 

Militer telah dibubarkan. Dari sebagaian besar mereka adalah para anak-anak desa 

dan kembali ke desa masing-masing mereka. Namun, karena keaadaan ekonomi yang 

lemah, maka mereka tidak dapat menjamin kehidupan keluarganya yang telah ikut 

berjuang sehingga keadaanpun dirasakan menjadi gawat. 

 Selain itu, diberbagai daerah timbul gerombolan-gerombolan bersenjata, yang 

dipengaruhi oleh golongan ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Orang-orang yang tidak 

puas akan hasil perjuangan yang telah didapat, muncul di sana-sini. Di Jawa Barat 

muncul DI, demikian pula muncul di Cirebon Barisan Sakit Hati, di Purwakarta dan 

Karawang tidak diketahui dengan jelas identitasnya, di Jawa Tengah dikenal dengan 

adanya gerombolan-gerombolan yang beroperasi di sekitar Gunung Merbabu dan 

Merapi gerombolan ini dikenal sebagai MMC (Merbabu Merapi Comunity), dan 

                                                           
44 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (Jakarta: UI 

Press, 1985), h. 19.  
45 Mirwanto Munawiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi, h. 14. 
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diberbagai tempat lain timbul gerombolan-gerombolan kecil yang bersifat kriminal. 

Bahkan golongan-golongan militan selalu menjadi sasaran untuk dilibatkan agar 

supaya ikut dalam gerakannya.46 

 Keadaan di atas yang kemudian mendorong pemerintah Republik Indonesia 

untuk membuat program transmigrasi bagi bekas anggota badan-badan perjuangan 

bersenjata. Untuk memudahkan dan terutama untuk mengawasi pengembalian kaum 

militer ke kehidupan sipil, pemerintah mendirikan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) 

pada tahun 1951. Dalam waktu yang kurang dari tujuh tahun biro itu menempatkan 

sekitar 25.000 jiwa ke beberapa lokasi di daerah Lampung. Karena terbina dan 

termotivasi, para transmigran BRN menjadi cikal bakal beberapa pusat pemukiman 

seperti Sumber jaya, Tanjung Raya, Sri Bondhowono.47 Semenjak tahun 1947 hingga 

tahun 1960-an, program transmigrasi  masih dalam proses pencarian jati diri karena 

dipindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya.48 

 Antara akhir tahun 1951 dan akhir 1954 telah dapat disalurkan sekitar 7.000 

KK yang mana kurang lebih (25.000 jiwa). Dalam tahun 1958 diketahui dari sebuah 

penelitian yang mengungkapkan ternyata transmigran yang menetap di lokasi hanya 

                                                           
46 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, 21. 
47 Patrice Levang, Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia, terj. Sri Ambar 

Wahyuni Prayoga (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), h. 11. 
48 Transmigrasi yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 1947, 

dipindahkan ke Departemen Pembangunan dan Kepemudaan, kemudian ke Departemen Dalam Negeri 
pada tahun 1948. Sebagai Dinas dari Departemen Pembangunan Daerah, transmigrasi kembali ke 
Departemen Sosial sebelum di jadikan Departemen pada tahun 1957. Sejak tahun 1959 Transmigrasi 
digabungkan dengan Departemen Koperasi dan Pembngunan Masyarakat desa dalam tiga bentuk yang 
berbeda. Kemudian dipindah ke Departemen Dalam Negeri, selanjutnya ke Departemen Veteran, 
setelah itu kembali lagi ke departemen Koperasi. Tidak lama kemudian dipindahkan ke Departemen 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dan akhirnya sepenuhnya menjadi Departemen 
Transmigrasi pada tahun 1983. 
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berjumlah sekitar 60%, kemudian 4% kembali ke angkatan bersenjata atau menjadi 

pegawai negeri, 10 % kembali ke Jawa dan 26% lagi pergi ke kota-kota yang memilih 

pekerjaan sebagai buruh perusahaan-perusahaan, pengusaha bengkel kecil, supir dan 

bahkan menjadi pedagang kecil-kecilan.49 

 Minat penduduk pulau Jawa untuk ikut transmigrasi pada periode ini cukup 

tinggi. Bahkan mereka bersedia berangkat ke daerah transmigran atas biaya sendiri 

tanpa mendapat bantuan dari pemerintah. Di tempat tujuan mereka cukup melapor 

untuk memperoleh sebidang lahan dan bantuan material lainnya. Pada zaman orde 

lama ini, ada pengkatagorian transmigrasi, sehingga dikenal dengan beberapa istilah 

transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa, transmigrasi biaya sendiri, dan 

transmigrasi spontan.  
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Gambar 1: Perkembangan jumlah transmigran (1951-1993) 
Sumber:Departemen Transmigrasi (1993)50 

 
 
                                                           

49 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, h. 24. 
50

 Lihat, Patrice Levang, Ayo Ketanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia,  
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 Pada periode ini, muncul kebijakan transmigrasi gaya baru pada musyawarah 

nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 

1964. Di mana konsep trasnmigrasi yang diambil adalah memindahkan kelebihan 

fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta orang per tahunnya. Pada 

kebijakan ini, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarya, artinya 

transmigran baru ditampung oleh transmigran lama seperti yang pernah dilakukan 

oleh para kolonial Belanda dengan sistem bawon, kemudian membuka hutan, 

membangun rumah, dan membuat jalan-jalan sendiri, sehingga membuat tanggungan 

pemerintah tidak terlalu besar.51 

 Pada masa Orde Lama  ini, selain tujuan demografis, tujuan transmigrasi 

lainnya tidak jelas. Namun, Presiden Soekarno sendiri tidak terlalu fokus pada 

kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan 

penduduk di pulau Jawa dan di luar Jawa. Akan tatapi, kemudian Undang-Undang 

tentang transmigrasi di sempurnakan yaitu seperti tercantum pada Undang-Undang 

No. 20/1960 jelas terbaca, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan 

keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan 

dan kesatuan bangsa Indonesia.52 

Selanjutnya, pada masa orde baru (1968-1998 M), pembaharuan transmigrasi 

pada awal tahun 70-an berlangsung dalam politik dan ekonomi yang sangat khas. Era 

Sukarno, yang diwarnai dengan nasionalisme romantis dan perjuangan anti imperalis, 

                                                           
51 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah 

Pelaksanaan, h. 10.  
52 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, h. 32. 
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berakhir dengan pertumpahan darah pada tahun 1965 dikenal sebagai kudeta komunis 

yang gagal serta pemberantasannya yang brutal memungkinkan kelompok baru 

memperoleh kekuasaan. Pemerintahan Suharto yang jelas bersifat pro-Barat 

mendapatkan dukungan dari dunia, yakni Dana Moneter Internasional (IMF)53 dan 

bank dunia untuk membangkitkan kembali perekonomian yang terpuruk.54 

Pada zaman Orde Baru ini, tujuan utama diadakannya transmigrasi tidak 

hanya semata-mata memindahkan yang harus dipindahkan, seperti dari daerah Jawa 

ke daerah-daerah di luar Jawa. Namun, ada penekanan pada tujuan untuk dapat 

memproduksi beras dalam kaitannya pencapaian swasembada pangan. Pembukaan 

transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, 

bahkan sampai ke Papua.55 Pada masa ini, angka pemindahan penduduk jawa 

sepanjang sejarahnya tidak pernah menunjukkan angka yang berarti dibandingkan 

dengan pertambahan penduduk jawa sekitar 2 juta jiwa per tahun dan selama 80 tahun 

pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia jumlah penduduk yang berhasil 

dipindahkan tidak lebih dari 3,65 juta jiwa atau 1,88 juta KK.56 

Kemudian, pada tahun 1986-1987 ketika harga minyak anjlok, dalam dua 

tahun itu pemerintah bersepakat dalam revisi untuk mengurangi target 

pemberangkatan transmigrasi, keputusan itu diambil mengingat kurangnya dana 

                                                           
53 IMF (International Moneter Found) 
54 Patrice Levang, Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia, terj. Sri Ambar 

Wahyuni Prayoga (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), h. 12. 
55 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah 

Pelaksanaan, h. 11. 
56

 Sri Edi Swarso dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (Jakarta: UI 
Press, 1985), h. 332.  
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dalam penyelenggaraan transmigrasi. Pada waktu ini, di sebagaian pihak transmigrasi 

dipermasalahkan dan diragukan dalam manfaatnya.57 Stabilitas pangan nasional juga 

merupakan salah satu unsur penunjang terpenting bagi terciptanya stabilitas negara 

kita. Stabilitas pangan dapat diperoleh manakala jumlah kebutuhan pangan dapat 

dipenuhi dari sumber di dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari negara 

lain. Intensifikasi pertanian di Jawa telah mencapai titik jenuh, sehingga tidak 

memungkinkan lagi untuk mengembang pertanian yang lebih luas. Kesempatan lain 

yang masih terbuka adalah dengan perluasan lahan pertanian di luar Jawa melalui 

program transmigrasi. 

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), kebijaksanaan program 

transmigras sekarang tidak hanya diajukan untuk meningkatkan penduduk dan tenaga 

kerja saja (seperti pada zaman Kolonialisasi tahun 1905-1941), tetapi juga 

pembukaan dan pengembangan daerah produksi pertanian baru dalam rangka 

pembangunan daerah khususnya di luar Pulau Jawa yang dapat menjamin 

peningkatan taraf hidup masyarakat transmigrasi dan sekitarnya. Muthalib dalam 

bukunya Peran dan Masalah Transmigrasi dalam Pembangunan di Indonesia, 

menguraikan bahwa transmigrasi membantu menjaga usaha penyebran dan 

pembinaan yang serasi dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju 

kehidupan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia serta akan memperluas 

                                                           
57

 Patrice Levang, Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia, terj. Sri Ambar 
Wahyuni Prayoga, h. 14. 
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kesempatan kerja melalui perluasan kegiatan ekonomi dan sosial, sebagai hasil 

kegiatan transmigrasi.58 

 Pada masa itu, fungsi dan kedudukan transmigrasi dalam pembangunan 

Nasional dirasakan semakin penting. Demikian pentingnya transmigrasi, Menteri 

Transmigrasi dan Kabinet Pembangunan IV, Martono, menegaskan bahwa karena 

bersamanya cita-cita yang terkandung dalam dan menjadi embanan (misi) 

transmigrasi, maka transmigrasi harus dibangun diatas landasan yang kokoh, kuat 

serta dijabarkan dalam suatu kerangka kerja konseptual dengan Lima Dimensi yang 

disebut Panca Marta Transmigrasi Terpadu.59 Pada masa Orde Baru ini, demi 

mengoptimalkan program transmigrasi pemerintah membuat suatu perencanaan yaitu 

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yaitu, Repelita I, II, III, IV, dan V.60 

Dalam repelita-repelita itu transmigrasi menjadi salah satu program yang masuk pada 

repelita II namun, pada dasarnya tujuan dari masing-masing repelita memiliki tujuan 

yang sama dengan program transmigrasi.  

Selain itu, transmigrasi juga merupakan alat untuk mencapai Pembangunan 

Nasional yang termasuk dalam tiga jenis perencanana, pembagian jenis perencanaan 

itu dibagi atas dasar lama jangka waktu pelaksanaanya, perencanaan Pembangunan 

                                                           
58 Rukmandi Warsito. Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat 

Pemukiman (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 95. 
59 Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.55/MEN/1986. Lihat 

Mirwanto Munawiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi, h. 18. 
60

 Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infastruktur dengan 
penekanan pada bidang pertanian. Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di 
pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, diantaranya transmigrasi. repelita III (1979-1984) 
menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita IV (1984-1989) 
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita V (1989-1994) menekankan 
bidang transportasi komunikasi dan pendidikan. Sumber http://id.mwikipedia.org/wiki/repelita. 
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Nasional ini terbagi atas tiga jenis perencanaan yaitu: Rencana Jangka Panjang, 

Recana Lima Tahunan, dan Rencana Tahunan. Dalam ketiga perencanaan tersebut 

transmigrasi masuk kedalam jenis rencana tersebut Rencana Jangka Panjang yang 

hendak dicapai secara bertahap dalam jangka 25-30 tahun, Rencana Pembangunan 

Lima Tahun ini tujuan yang ingin dicapai adalah setiap akhir tahun selama 5 tahun 

serta, Program Jangka Pendek yang diusahakan untuk dicapai setiap akhir tahun.61 

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 dinyatakan bahwa 

transmigrasi dapat berupa transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. 

Transmigrasi umum ialah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh 

pemerintah, sedang transmigrasi swakarsa ialah transmigrasi yang biaya 

pelaksanaannnya ditanggung oleh trasmigran yang bersangkutan atau oleh pihak 

lain.62 Jika pada masa orde lama dikenal empat kategori transmigrasi, pada periode 

ini hanya dikenal dua kategori yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. 

Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah 

asal ke tempat tujuan, ongkos semua ditanggung peserta. Sementara transmigrasi 

umum, semua ongkos ditanggung oleh pemerintah, dan di lokasi baru peserta 

transmigrasi memperoleh lahan seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, 

serta biaya selama 12 bulan pertama untuk di daerah tegalan dan 8 bulan pertama di 

daerah pesawahan menjadi tanggungan pemerintah. Jumlah seluruh transmigran yang 

                                                           
61 Muljana, Perencanaan Pembangunan Nasional, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 4. 
62 Rukmandi Warsito. Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat 

Pemukiman (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 1. 
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berhasil dipindahkan pada periode ini sebanyak 182.414 orang atau sekitar 52.421 

KK.63  

Kemudian masa yang ketiga, yaitu masa Reformasi (1999-2010) transmigrasi 

masih dijadikan program dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan penduduk di 

Indonesia. Meskipun dalam upaya penyeimbangan yang dilakukan pemerintah belum 

sepenuhnya dapat meratakan penyebaran pertumbuhan penduduk dari Pulau Jawa ke 

pulau-pulau  yang masih kurang penduduk. Melalui transmigrasi jutaan potensi 

sumber daya alam yang kurang bermakna telah berhasil digali dan dikembangkan. 

Minimal ada sekitar 3500-an desa baru yang tumbuh dari belantara dan semak 

belukar di seluruh Indonesia. Tentu saja di sana tumbuh dan berkembang berikut 

infrastrukturnya, yang menampung sekitar 2,2 juta KK atau sekitar 8,8 juta orang 

bersama penduduk setempat. Dari sekitar 3.500-an desa baru tersebut, sejumlah 30 

desa di antaranya telah berkembang menjadi Ibukota Kabupaten/Kota yang terus 

tumbuh dengan dinamikanya sendiri-sendiri.64 

 Selain itu, transmigrasi juga telah berhasil membuka areal produksi baru di 

bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, serta nelayan dan tambak seluas 

sekitar 3,6 juta Ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 Ha diantaranya adalah areal 

perkebunan yang mampu menyerap sekitar 150.000 KK. Sementara itu, di daerah asal 

kontribusi pembangunan transmigrasi juga cukup dirasakan. Selain telah menampung 

                                                           
63

 Warcoff Home, Program Transmigrasi (Warisan Penjajah Belanda) (2012) 
http.//waroengkemanx.blogspot.com. 

64 Direktorat Jenderal Mobiltias Penduduk, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 
Desember 2003. 
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jutaan orang yang menghadapi persoalan akibat keterbatasan peluang, melalui 

program transmigrasi ini pembangunan fisik juga dapat terwujud, seperti suksesnya 

pembangunan Waduk Raksasa Gajah Mungkur di Wonogiri dan Waduk Mrica di 

Jawa Tengah, Waduk Saguling di Jawa Barat, Bandar Udara Internasional 

Cengkareng di Jakarta dan sebagainya.65 Dari aspek peningkatan taraf hidup, 

keberhasilan pembangunan transmigrasi ditandai dengan semakin pesatnya 

pertumbuhan di beberapa UPT, walaupun hal itu hanya bisa dirasakan secara nyata 

pada saat permukiman berusia di atas lima tahun di mana aparat transmigrasi tidak 

lagi berada di dalamnya.   

 Kebijakan yang diambil pemerintah pada masa ini, mengenai trasmigrasi di 

tuliskan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia.66 Sebagaimana isinya menjelaskan mengenai program Pembangunan 

Nasional dan transmigrasi sebagai wadah Pembangunan Nasional yang diinginkan 

dapat membantu penyebaran penduduk secara merata di Era Reformasi ini. Seirama 

dengan Orde Baru, transmigrasi pada masa ini merupakan salah satu program yang 

dianggap dapat mengimplementasikan Rencana Pembangunan Tahunan dalam 

program Pembangunan Nasional, yang tugasnya tidak hanya semata-mata 

menyebarkan penduduk secara merata. Namun di era otonomi daerah seperti ini, 

                                                           
65 Mirwanto Munawiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2004), h. 21. 
66 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 

KEP.182/MEN/2003.  
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program transmigrasi diharapkan dapat membantu mensejahterakan rakyat di bidang 

perekonomian. 

 Konsep Pembangunan Nasional erat kaitannya dengan pembangunan bangsa 

ini. Bahkan berkaitan erat dengan pembangunan politik dibanding pembangunan 

lainnya. Ponsioen menamakannya nationalistic concept of development. Gagasan 

yang melatar belakangi konsep ini ialah tekad untuk lebih mengutamakan 

kepentingan nasional dari pada kepentingan lainnya.67  

Dalam kurun 1990-2010, grafik pertumbuhan penduduk Indonesia menanjak 

cukup signifikan mencapai rata-rata 1.4% pertahun dengan persebaran jumlah 

penduduk tiap provinsi tidak merata. Hingga tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia 

telah mencapai lebih dari 237.64 juta jiwa (BPS, 2010). Hampir semua persebaran 

penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa.68 Dengan terkonsentrasinya penduduk di 

pulau Jawa ini, berakibat pada kelestarian sumber daya alam dan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat yang semakin terancam. Sehingga berbagai gempuran 

industrialisasi menjadikan lahan-lahan pertanian semakin menyempit, banyak 

penduduk yang beralih profesi memasuki kawasan industri. Banyaknya industri-

industri yang berkembang menyebabkan kerusakan di biota laut juga menyebabkan 

kesejahteraan masyarakat nelayan turun hingga tidak sedikit para nelayan kemudian 

berpindah profesi. 

                                                           
67 Thalizduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyrakat Tinggal Landas 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 10. 
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 Adhi Darmawan, Revitalisasi Transmigrasi: Format Masa Depan Pembangunan Bangsa 
(2011) http://cinta-negeri.blogspot.com. 
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 Melihat fenomena yang terjadi di masa Reformasi ini, banyak para petani dan 

nelayan yang kehilangan lahan pekerjaan dikarenakan maraknya industrialisai 

kemudian berpindah profesi. Namun, bagi para petani dan nelayan yang tidak 

mempunyai keahlian untuk beralih profesi, maka mereka berpotensi besar menjadi 

pengangguran. Hal seperti inilah yang memicu membludaknya pengangguran di 

mana-mana. Implikasinya muncul berbentuk urbanisasi dan migrasi. Kota-kota besar 

di Pulau Jawa menjadi sasaran para pencari kerja dalam berurbanisasi hingga 

menambah jumlah pengangguran di kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta. 

Program transmigrasi adalah salah satu upaya mengatasi pengangguran yang 

menjadi persoalan besar bagi bangsa ini. Di atas merupakan bukti bahwa transmigrasi 

merupakan proses investasi jangka panjang. Walaupun banyak hasil yang cukup 

membanggakan selama ini, namun dalam perjalannya banyak masalah yang sering 

menjadi hambatan. Setiap gerak dan langkah selalu dipertimbangkan sebagai 

kemungkinan akan dihadapinya hambatan, tetapi dalam perjalanan, hambatan itu 

tidak pernah bisa dielakkan. Bila hambatan yang satu dapat diatasi maka hambatan 

yang lainnya muncul lagi dengan berbeda warnanya. 

 

  


