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BAB III 
TRANSMIGRASI DAN KONDISI SOSIAL KEAGAMAAN DI DESA 

TELANG KARYA 
 

A. Pola Transmigrasi Desa Telang Karya 

 Di dalam usaha memperbaiki kondisi rakyat Jawa, pemerintah Kolonial 

Belanda melaksanakan apa yang dinamakan dengan kolonialisasi, yaitu penempatan 

petani-petani dari daerah yang padat penduduk, seperti di Pulau Jawa ke desa-desa 

baru yang tempatnya di wiliyah luar Pulau Jawa yang pada waktu itu disebut koloni. 

Hal itu dilakukan sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan 

masyarakat di Pulau Jawa. 

 Transmigrasi merupakan alternatif yang penting dalam rangka memecahkan 

masalah kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa. Mereka yang 

ditransmigrasikan itu, pada umumnya adalah dari kelompok masyarakat yang 

berpendapatan rendah, tidak mempunyai lahan yang cukup untuk mengembangkan 

usaha-usaha pertanian. Berdasarkan hal itu maka sudah sewajarnya para peserta 

transmigran ini mendambakan adanya perubahan atau tingkat kesejahteraan yang 

lebih baik dibandingkan dengan kehidupannya di daerah asal.  

 Sejalan dengan makna filosofis yang melatarbelakangi, transmigrasi adalah 

bentuk pembangunan yang demokratis dan menempatkan hak asasi manusia sebagai 

landasan pelaksanaannya. Artinya, keikutsertaan masyarakat dalam program 

transmigrasi didasarkan pada prinsip suka rela dan kepada transmigran yang 
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mengikuti program transmigrasi dapat memilih jenis serta pola usaha yang sesuai 

dengan aspirasi dan kemampuan masing-masing.  

Untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih, maka 

dikembangkan tiga jenis transmigrasi.67 Pertama, adalah transmigrasi umum (TU), 

yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah. Kedua, 

transmigrasi swakarsa bantuan (TSB), yaitu jenis transmigrasi yang dirancang oleh 

pemerintah dan dilaksanakan bekerjasama dengan badan usaha. Ketiga, adalah 

transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) yatu jenis transmigrasi yang sepenuhnya 

merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan perseorangan atau kelompok, baik 

melalui kerjasama dengan badan usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh 

transmigran yang bersangkutan. 

Begitu juga dengan transmigrasi yang sudah dilaksanakan pada Orde Baru ini, 

tepatnya tahun 1980 dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Transmigrasi yang di 

laksanakan pada tahun ini merupakan pola transmigrasi yang bersifat umum. 

Dikatakan transmigrasi umum karena transmigrasi yang dilakukan oleh para 

transmigran ini baik berupa biaya, tempat, dan semua kebutuhan peserta transmigrasi 

ditanggung oleh pemerintah. Bisa dikatakan keseluruhan ditanggung oleh pemerintah, 

dari biaya awal keberangkatan samapai dengan datangnya para peserta transmigran 

ke pemukiman baru, bahkan para transmigran depenuhi kebutuan pangannya oleh 

                                                           
67

 Mirwanto Munowiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2004), h. 41. 
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penyelenggara transmigrasi atau pemerintah itu sendiri, berupa sembako-sembako 

yang diberikan kepada peserta transmigran dalam jangka tiga bulan sekali.68  

Peserta transmigrasi dengan mengikuti transmigrasi umum di Desa Telang 

Karya. Di pemukiman transmigrasi yang baru para peserta transmigran diberikan 

rumah yang tetap untuk mereka tempati bersama keluarganya, meskipun rumah yang  

dipersiapkan telah dibuat lebih lama.69 Di tempat pemukiman transmigrasi, 

transmigran diberikan modal untuk memulai usaha yang telah direncanakan. Sebagai 

pola usaha di pemukiman baru, para transmigran juga mendapatkan jatah berupa 

tanah. Tanah-tanah itu diberikan oleh pemerintah untuk dikelola sebagai lahan 

pertanian guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kemajuan 

ekonomi bagi para peserta transmigrasi. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa pola transmigrasi yang dilakukan di Desa 

Telang Karya merupakan pola transmigrasi umum dengan pola usaha pertanian. Hal 

itu dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan umum mengenai transmigrasi umum, dan 

juga penjelasan yang lebih signifikan dari kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat 

mengenai transmigrasi yang pernah dilakukan masyarakat Desa Telang Karya, seperti 

mengenai biaya keberangkatan, tempat untuk tinggal, bantuan berupa sembako untuk 

bertahan hidup selama memulai kehidupan yang baru di pemukiman baru, dan lahan 

                                                           
68 Wawancara dengan bapak Mustajab selaku tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada 

tanggal 16-Januari- 2015. 
69 Wawancara dengan bapak Karnadi selaku mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa 

Telang Karya, pada tanggal 18-Januari-2015.  
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untuk dikelola sebagai proses untuk mengembangkan diri dan nantinya memenuhi 

kebutuhan hidup mereka selanjutnya.  

 

B. Struktur Ekologi dan Wilayah Administratif Desa Telang Karya 

 Kurang lebih 81.2 % rakyat di wilayah Indonesia bertempat tinggal di desa.70 

Partisipasi masyarakat pedesaan amat diperlukan bagi berhasilnya pembangunan dan 

sekaligus akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat di pedesaan. Setiap 

program pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu, dan memacu masyarakat 

desa membangun berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Langkah ataupun 

kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan perlu diletakkan dalam satu-kesatuan dengan daerah kota dalam rangka 

pengembangan wilayah yang terpadu.71 

  Desa Telang Karya merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah 

pemerintahan Kecamatan Muara Telang. Adapun luas wilayah Desa Telang Karya 

ialah 1800 Ha.72 Desa Telang Karya terletak strategi antara Pelabuhan Tanjung Siapi-

api yang ditempuh lebih kurang 30 menit. Penduduk yang tinggal di Desa Telang 

Karya merupakan penduduk transmigrasi dari Pulau Jawa. Selain penduduk yang 

                                                           

 70 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang 
merupakan kesatuan; kampung; dusun: itu belum ada listrik. Lihat Pusat Pengembangan Bahasa, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.200. Akan tetapi, pengertian yang 
menyatakan bahwa di desa belum ada listrik itu tidak sejalan dengan keadaan yang sekarang. 
Bahwasanya sudah banyak desa yang sudah masuk aliran listrik. Sama halnya di Desa Telang Karya. 

71 Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 
11,  

72 Wawancara dengan bapak Kunarso Susilo selaku kepada Desa Telang Karya, pada tanggal 
14- Januari-2015. 
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berasal dari transmigrasi ada juga pendatang baru yang kini menetap di Desa Telang 

Karya yaitu Suku Bugis. Sebelum menjadi areal perkampungan Desa Telang Karya 

dahulunya merupakan areal rawa tanpa ada penghuninya dan baru kemudian dibuka 

menjadi areal pertanian. 

 Desa Telang Karya yang luasnya 1800 Ha, memiliki dua bagian yaitu bagian 

Jembatan 6 dan Jembatan 7. Pada umumnya, di Kecamatan Muara Telang ini setiap 

Jembatan merupakan satu desa. Namun, untuk wilayah Jembatan 6 dan Jembatan 7 

dijadikan menjadi satu desa atau satu kelurahan. Menurut pemerintah, hal itu 

dikarenakan pada saat transmigrasi dilakukan, apabila kedua Jembatan itu dibagi 

menjadi dua desa maka persyaratan untuk bisa menjadi sebuah keluarahan belum 

mencukupi. Oleh sebab itu, dua jembatan tersebut dijadikan satu desa atau satu 

kelurahan. Meskipun pada dasrnya yang datang transmigrasi lebih dulu para 

transmigran yang tinggal di jembatan 6. 

 Sejarah pertama kali terbentuknya Desa Telang adalah sebelum tahun 1980 

daerah tersebut merupakan lahan rawa-rawa yang belum berpenduduk. Karena daerah 

rawa-rawa sulit untuk di manfaatkan, masyarakat tidak mampu mengelola lahan rawa 

tersebut. Akhirnya ada suatu proyek yang berkeinginan dan sanggup membuka lahan 

rawa tersebut. Oleh pemerintah daerah tersebut dijadikan daerah pemukiman. 

Pemukiman ini oleh proyek transmigrasi digunakan untuk penduduk yang di 

datangkan dari luar provinsi atau yang sering disebut dengan transmigrasi. 

 Pada tahun 1980 bulan Maret tanggal 03 berangkatlah peserta transmigrasi dari 

tanah Jawa ke daerah Sumatera. Dalam tujuannya yaitu untuk meningkatkan 
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kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Pada waktu itu dari daerah Jawa Tengah yang 

lebih tepatnya dari Kabupaten Pati dan Kudus berjumlah 112 KK, dan dari Jawa 

Timur juga sebanyak 112 KK.73 Pada awalnya desa ini namanya bukanlah Desa 

Telang Karya namun bernama Desa Sido Mulyo. Kemudian, pada tahun 1984 setelah 

4 tahun menetapnya transmigran di desa barulah desa itu diberikan nama menjadi 

Desa Telang Karya ini berasal dari kata; “Telang yang memiliki makna dari aliran 

sungai pasang surut yang dibuat oleh proyek, dan ada juga sesepuh masyarakat yang 

berpendapat bahwa Telang berasal dari kata Muara Telang, dimana aliran sungai 

pasang surut (Telang) tersebut bersatu, kemudian dari pecahan-pecahan muara 

disebut Telang. sedangkan Karya dari penduduk desa yang giat dan rajin bekerja”. 

Kemudian  penduduk tersebut sepakat jika desanya diberikan nama Desa Telang 

Karya. Dengan bertambahnya usia, desa tersebut terus mengalami perkembangan 

yang kian pesat. Penduduknya semakin banyak dan sistem pemerintahannya juga 

mengalami perkembangan yang cukup pesat.74  

 Sejak tahun 1980-2010 M Desa Telang Karya mengalami beberapa kali 

pergantian pemerintahan atau kepala desa. Pergantian kepala desa itu terjadi sebanyak 

tujuh kali, para kepala desa itu adalah: Suyatno (1980-1982 M), Gimin (pejabat 

sementara1982-1985 M), Suyatno (1985-1993 M), Ngadenan (1993-2001 M), Jafar 

Shodiq (pejabat sementara 2001-2003 M), Kuswadi (2003-2009 M) dan Kunarso 

                                                           
73 Wawancara dengan bapak Mustajab selaku tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada 

tanggal 16-Januari- 2015. 
74 Wawancara dengan bapak Karnadi selaku mantan Kepala Urusan Pemerintahan, pada 

tanggal 18- Januari-2015. 
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Susilo (2009-2014 M).75 Dari ketujuh kepala desa yang pernah memimpin Desa 

Telang Karya masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda.  

 Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu, unsur letak. Letak suatu desa pada 

umumnya selalu jauh dari kota atau jauh dari pusat-pusat keramaian. Unsur letak 

menentukan besar kecilnya isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Desa 

yang terletak jauh dari perbatasan kota merupakan lahan pertanian yang luas, ini 

disebabkan karena penggunaan lahannya lebih banyak dititikberatkan pada tanaman 

pokok dan beberapa tanaman perdagangan daripada untuk gedung-gedung atau 

perumahan.76 

 Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi pengaruh 

terhadap perkembangan wilayah tersebut. Selain letak wilayah, luas wilayah pun 

demikian. Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber 

daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan wilayah yang 

bersangkutan. Begitupun Desa Telang Karya yang letaknya di Kabupaten Banyuasin, 

merupakan salah satu desa yang berada di dalam Kecamatan Muara Telang. Desa 

Telang Karya mempunyai luas wilayah 1800 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut:  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Baru  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sebalik 

                                                           
75 wawancara dengan bapak Sutrisno selaku anggota BPD Desa Telang Karya, 02-September-

2015. 
76 Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 

14. 
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan Muara atau Air Telang  

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Telang Rejo   

 

Gambar 1: Peta Desa Telang Karya Jalur 8 Jembatan 7. 
(Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuasin) 

 

C. Pemukiman dan Kehidupan Sosial Penduduk Desa Telang Karya 

a. Kependudukan (Demografi) 

Ada perbedaan pengertian antara kependudukan dan demografi. Demografi muncul 

karena adanya kesadaran bahwa data statistik kependudukan dapat menjelaskan 

berbagai kondisi masyarakat dan perubahan-perubahannya. Sebagai contoh; data 

kelahiran, dan kematian, data menurut usia juga dapat menjelaskan perubahan jumlah 

dan kepadatan penduduk.77 Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan 

jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, 

                                                           
77Pengertian demografi https://zamiiralava.wordpress.com. Diakses pada tanggal 6-Mei- 2015 

pukul 13:31 wib. 

https://zamiiralava.wordpress.com/
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kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut 

politik, ekonomi, sosial dan budaya.78 Meskipun demikian, ada persamaan antara 

demografi dan kependudukan adalah, keduanya sama-sama mempelajari tentang 

kependudukan/penduduk. Dan keduanya sama-sama mempelajari penduduk sebagai 

suatu kumpulan atau kelompok (agregates atau collection), bukan mempelajari 

penduduk sebagai individu. 

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Sebagai 

modal dasar, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga 

merupakan pelaku pembangunan. Sementara itu jumlah penduduk yang besar bukan 

jaminan keberhasilan suatu pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar 

tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru bisa menjadi bencana, yang pada 

gilirannya dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan 

yang sedang dilaksanakan.79 Oleh karena itu pencapaian kesejahteraan harus diikuti 

dengan pemerataan penduduk, karena dengan pemerataan penduduk dapat 

memudahkan seseorang untuk memperoleh peluang kerja yang lebih memadai atau 

untuk mensejahterakan masing-masing orang. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara atau interview dengan 

beberapa tokoh.80 Penduduk Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang pada awal 

transmigrasi hanya sekitar 512 KK, berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor 

                                                           
78 Dasar-dasar kependudukan. http://tuloe.wordpress.com/2009/06/20/dasar-dasar-

ilmukependudukan/. Diakses pada tanggal 6-Mei-2015 pada pukul 13:50 
79 Adhitya Putra Nugraha, Implementasi Kebijakan Transmigrasi Umum di Kota Sematang, 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2012)  h. 1.   
80 Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Telang Karya. 

http://tuloe.wordpress.com/2009/06/20/dasar-dasar-ilmukependudukan/
http://tuloe.wordpress.com/2009/06/20/dasar-dasar-ilmukependudukan/
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desa sampai tahun 2009 penduduk Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang 

mencapai 2601 jiwa yang terdiri dari 706 kepala keluarga (KK); 636 kepala keluarga 

(KK) Laki-laki dan 70 kepala keluarga (KK) perempuan. Data tersebut dapat di lihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 1: Keadaan Penduduk Menurut Usia Desa Telang Karya 

NO UMUR Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 9 Tahun 172 166 338 

2 10 – 20 Tahun 256 300 556 

3 21 – 29 Tahun 296 308 604 

4 30 – 50 Tahun 201 200 401 

5 51 Tahun 
Keatas 

306 396 702 

 Jumlah 1231 1370 2601 

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Telang Karya, 2009 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa usia 0-9 tahun menempati urutan kelima 

yang berjumlah 338 jiwa, usia 30-50 tahun ke atas menempati urutan kedua yang 

berjumlah 401 jiwa, sedangkan usia 10-20 tahun menempati urutan yang ketiga 

berjumlah 556 jiwa, usia 21-29 jiwa yang menempati urutan keempat dengan jumlah 

604 jiwa dan usia 51 tahun merupakan kelompok usia yang menempati urutan 

terakhir yang berjumlah 702 jiwa.   

 Tabel di atas juga menjelaskan pertumbuhan atau perkembangan jumlah 

penduduk dari awal transmigrasi yang mana penduduknya berjumlah 512 KK. 

Kemudian, pada perjalanan 30 tahun desa tersebut mengalami penambahan penduduk 
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pada tahun 2009 M menjadi sekitar 700 KK. Hal itu mengindikasikan terjadinya 

perkemabangan penduduk di Desa Telang Karya, Kec. Muara Telang Kab. 

Banyuasin. 

b. Mata Pencaharian 

 Mata pencaharian merupakan pekerjaan atau pencaharian utama yang 

dikerjakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan mata pencaharian 

masyarakat transmigrasi di pemukiman baru yaitu di desa Telang Karya. Mata 

pencaharian masyarakat di pemukiman baru itu adalah pertanian atau bercocok 

tanam. Para transmigran di pemukiman baru meraka diberikan tanah atau lahan untuk 

digarap atau diolah para transmigran guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

mereka. 

 Pertanian merupakan usaha pengelola tanah untuk pembudidayaan tanaman 

pangan. Masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian 

utamanya. Begitupun masyarakat Desa Telang Karya mata pencaharian utamanya 

adalah pertanian, yaitu pertanian persawahan yang menggunakan lahan basah yang 

diairi secara teratur. Tanaman utamanya berupa padi, dan sesuai dengan keadaan 

tanah dan kondisi alam yang wilayahnya dikelilingi oleh sungai karena itu, 

merupakan persawahan pasang-surut, yang pengairannya mengandalkan air dari 

muara atau rawa-rawa dan sungai maupun air hujan. 

 Masyarakat di Desa Telang Karya hampir keseluruhan adalah petani padi 

karena kondisi alam yang mendukung. Pertanian merupakan suatu mata pencaharian 
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dan merupakan suatu cara kehidupan, bukan suatu kegiatan usaha untuk mencari 

keuntungan. Bisa kita katakan bahwa petani-petan yang mengerjakan usaha pertanian 

untuk penanaman modal kembali dan usaha, melihat tanahnya sebagai modal dan 

komoditi, bukanlah petani tetapi pengusaha pertanian.81 Karena, di desa ini tidak ada 

lahan untuk perkebunan guna dijadikan mata pencaharian yang lebih mapan dan 

faktor lain yaitu banyaknya pendatang baru yang membuka lahan-lahan baru 

mempunyai keahlian-keahlian dibidang ekonomi yang lain. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 2: Keadaan Mata Pencaharian di Desa Telang Karya 

No MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 Pegawai Negeri  17 

2 Petani  1556 

3 Nelayan  34 

4 Pensiunan  2 

5 Usaha Sendiri  46 

6 Belum atau Tidak Bekerja  946 

JUMLAH 2601 

Sumber data: Kantor kepala Desa Telang Karya, 2009 

 Setelah memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa 

Telang Karya sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, yaitu dengan 1556 

orang. Menurut Kunarso selaku Kepala Desa Telang Karya mata pencaharin yang 

                                                           
81 Robert Redfiled, Masyarakat Petani dan Kebudayaan (Jakarta: YIIS, 1985), h. 19. 
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mencakup usaha sendiri yaitu: montir, pedagang, nelayan, wiraswasta dan lain-lain.82 

Akan tetapi pada masyarakat Desa Telang Karya ini ada juga yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri yaitu 17 orang, usaha sendiri berjumlah 46 orang yang kebanyakan 

bekerja sebagai petani yaitu 1556 dan usaha sendiri yaitu: 46 orang. Kegiatan 

ekonomi yang dilakukan pada umumnya masyarakat Desa Telang Karya selain 

bertani adalah nelayan, pegawai negeri, dan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari ada juga yang melakukan hutang-piutang untuk memenuhi 

kebutuhan yang kurang. Hutang-piutang merupakan kegiatan yang sering dilakukan 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang tersebut dilakukan berdasarkan akad 

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai ada atau tidaknya penambahan 

saat pembayaran hutang dilakukan pada awal akad.   

 Selama 30 tahun perjalanan transmigrasi di Desa Telang Karya Jembatan 7, 

yaitu dalam rentang waktu (1980-2010 M), Para transmigran menetap di Desa Telang 

Karya menghasilkan suatu pencapaian dalam bidang ekonomi. Pencapaian itu dapat 

dikatakan sebagai kepuasan tersendiri bagi masyarakat di Telang Karya karena 

hampir 75% orang-orang yang bertransmigrasi di Desa Telang Karya memiliki 

tingkat kemajuan ekonomi yang bisa dikatakan mapan (kaya).83 Fenomena seperti itu 

mengindikasikan keberhasilan dari program transmigrasi yang menjadi kebijakan 

pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. 

                                                           
82 Wawancara dengan bapak Kunarso Susilo selaku Kepada Desa Telang Karya, pada tanggal 

14- Januari-2015. 
83 Wawancara dengan bapak Wagiman (ketua BPD) Desa Telang Karya, pada tanggal 20-

Januari-2015. 
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c. Kebudayaan 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan masalah 

kebudayaan. Menurut seorang antropolog, yaitu E.B. Taylor (1871 M), memberikan 

definisinya mengenai kebudayaan yaitu, kebudayaan sebagai suatu yang kompleks 

menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan 

lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, menurut Selo Soemardjan dan 

Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan 

cipta masyarakat.84 

 Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan 

nilai-nilai yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti 

yang luas. Misalanya, seperti agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur 

yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. 

Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir orang-orang 

yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu 

pengetahuan. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohaniah. Semua karya, 

rasa dan cipta, dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar 

sesuai dengan kepentingan sebagaian besar atau dengan seluruh masyarakat. 

 Kebudayaan sebagaimana diterangkan di atas, dimiliki oleh setiap 

masyarakat. Perbedaannya terletak pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih 

                                                           
84 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 

172-173. 
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sempurna dari pada kebudayaan masyarakat yang lain, di dalam perkembangannya 

untuk memenuhi segala keperluan masyarakatnya. Begitupun dengan dengan 

kebudayaan yang di miliki oleh masyarakat desa Telang Karya, masyarakat Telang 

Karya pada mulanya adalah para peserta transmigrasi yang datang dari tanah Jawa 

khususnya Jawa Tengah (Kabupaten Pati) dan sebagian Jawa timur.  

 Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Telang Karya tidaklah jauh berbeda 

dengan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Jawa pada umumnya. Karena, 

masyarakat Jawa yang berpindah dari tanah Jawa ke Sumatera Selatan ini membawa 

serta kebudayaan yang telah mereka miliki dari tanah asal, meskipun nantinya ada 

perubahan-perubahan yang disebabkan penyesuaian dengan lingkungan alam yang 

baru. Di antara kebudayaan yang dimiliki masyarakat Telang Karya seperti, upacra 

daur hidup yang mencakup keseluruhan dari kehidupan manusia.85 Upacara daur 

hidup yang dimaksudkan itu ialah upacara adat masa kelahiran, perkawinan, kematian 

dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kegiatan pertanian dan itu semua 

ditunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon kesejahteraan dan 

keselamatan lahir batin dan dunia akhirat. 

 Dalam ritual kelahiran di Desa Telang Karya Jembatan 7 memeliki beberapa 

tahapan seperti tingkeban, yaitu upacara yang diadakan saat usia kandungan 

mencapai 5 dan 7 bulan, dalam dua waktu yang berbeda tersebut pada tujuannya 

sama yaitu agar si jabang bayi yang ada didalam kandungan diberikan keselamatan 

                                                           
85 Wawancara dengan Yai Amo tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada tanggal 19-

Januari-2015. 
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dan dimudahkan pada saat kelahiran. Rangkaian acara tingkeban baik itu 5 atau 7 

bulan pada dasarnya sama yaitu, mengundang tetangga dan kerabat keluarga untuk 

berkumpul dan melakukan doa bersama yaitu berupa membaca tahlil bersama 

membaca surat yusuf dan membaca doa-doa lainnya. Perbedaan antara upacara 5 dan 

tujuh terletak pada tempat pelaksanaannya yaitu, apabila upacara 5 bulanan itu 

dilaksanakan di kediaman orang tua dari suami sedangkan, upacara 7 bulan dilakukan 

di kediamaan orang tua istri. 

 Selanjutnya ritual kematian di Desa telang Karya Jembatan 7, pada umumnya 

sama seperti di tempat-tempat lain yang terdiri dari 3, 7, 40, dan 100 (nyatus) hari 

bahkan ada yang disebut dengan mendhak (satu tahuh setelah meninggal), dan 

terakhir nyewu (seribu hari setelah kematian) atau selamatan yang terakhir kali. 

Dalam pelaksanaannya upacara/selamatan ini dilakukan dirumah keluarga dari orang 

yang meninggal, biasanya apabila keluarga yang ditinggalkan berkeadaan ekonomi 

mampu maka selamatan dilakukan dirumah keluarga dengan mengundang tetangga 

dan keluarga. Didalam acara selamatan kematian ini tidak jauh berbeda dengan acara 

selamatan-selamatan lainnya, karena dirangkaian acaranya sama yaitu dengan 

membaca tahlil secara bersama-sama.86  

 Pada kisaran tahun 1980-2000 M kebudayaan Jawa yang dimiliki oleh 

masyarakat Telang Karya masih sangat mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat itu 

sendiri, seperti adat pernikahan sesuai dengan daerah asalnya pernikahan yang 

dilakukan masyarakat Telang Karya pada masa itu masih sangat sesuai dengan adat 
                                                           

86
 Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Telang Karya.  
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Jawa yang menggunakan ritual-ritual atau tahapan-tahapan khusus sesuai adat dan 

kebiasaan yang dilakukan di tanah Jawa. Kemudian, ritual keagamaan yang biasa 

masyarakat Desa Telang Karya lakukan yaitu sedekah bumi yang dilakukan satu 

tahun sekali, biasanya diisi dengan pengajian, dan kuda lumping. Selain itu ada juga 

perayaan-perayan dan upacara-upacara tahunan, yang dirayakan oleh para masyarakat 

Jawa, tanggal 1 Sura (1 Muharam), tanggal 10 Sura, hari Rabu terakhir pada bulan 

Sapar, tanggal 12 Mulud, tanggal 27 Rejeb, satu malam di bulan Ruwah, tanggal 1 

Syawal dan tanggal 10 Besar.87 

Selanjutnya, mengenai budaya bercocok tanam masyarakat Telang Karya 

yang keseluruhan adalah petani maka mereka biasanya melakukan semacam ritual 

dari mulai sebelum menanam padi hingga setelah memanen padi. Biasanya 

masyarakat desa itu melakukan penentuan hari baik88 sebelum memulai untuk 

menanam padi, begitupun seterusnya ketika padi mulai menua kemudian siap untuk 

dipanen maka dilakukan wiwit/ngawiti atau pengambilan padi sedikit sebagai syarat. 

Ketika sudah selesai panen keseluruhan padi maka biasanya petani melakukan 

syukuran. Syukuran itu dilakukan masing-masing orang tidak terikat waktu tertentu. 

Di dalam acara syukuran ini semua tamu undangan bersama-sama membaca tahlil 

dan manakib yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. 

Mengenai kesenian, masyarakat Telang Karya membawa kesenian yang telah 

dimiliki sejak mereka tinggal di tanah Jawa hingga ke pemukiman baru. Kesenian 

                                                           
87 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 394. 
88 Hari baik disini adalah dimana hari yang tidak bertepatan dengan hari meninggalnya orang 

tua, biasanya hari meninggalnya orang tua disebut dengan dino geblak. 
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yang mereka bawa sampai ke Desa Telang Karya berupa kesenian yaitu seni pentas 

(kethoprak)89 dan kuda lumping. Pada waktu itu, kesenian-kesinian itu ditampilkan 

pada acara-acara seperti, acara pernikahan, sedekah bumi dan lain sebagainya. 

 Kebudayaan-kebudayaan itu, masih erat dengan masyarakatnya sekitar 10-15 

tahun lalu setelah para peserta transmigran samapi di pemukiman baru. Sekarang  

budaya-budaya itu semakin luntur dan terkikis oleh kemajuan zaman dan lingkungan 

serta banyak masyarakat yang tidak lagi perduli dengan kebudayaan leluhurnya. Pada 

kisaran tahun 2000 M tidak lagi bisa ditemukan kesenian seperti khetoprak lagi di 

Desa Telang Karya itu disebabkan para sesepuh yang awalanya menghidupkan 

kesenian tersebut telah lanjut usia dan generasi pemuda tidak perduli lagi dengan 

kesenian semacam itu.  

 Kini, ritual-ritual keagamaan telah jarang ditemui hanya sebagaian kecil orang 

saja yang masih mempertahankan kebiasan ritual keagaman, dari mulai memperingati 

hari-hari besar yang telah dipaparkan di atas hingga, sedekah bumi tak lagi 

mendapatkan antusias masyarakat seperti dulu. Begitupun dengan adat pernikahan 

masyarakat Telang Karya tidak lagi menggunakan adat dalam pernikahan Jawa, 

karena menurut masyarakat selain sesepuh yang memahami betul mengenai adat 

sudah tidak ada, dan upacara-upacara yang perlu dilakukan membuat masyarakat 

memikirnya hal itu terlalu susah dan menyita waktu. Mereka lebih senang 

                                                           
89 Ketoprak atau dalam bahasa Jawa (Khetoprak) adalah sejenis seni pentas yang berasal dari 

jawa. Dalam sebuah pentasan ketoprak, sandiwara yang diselingi dengan lagu-lagu jawa, yang diiringi 
dengan gamelan dan disajikan dengan bermacam-macam tema. Sumber wikipedia bahasa Indonesia. 
http://id.m.wikipedia.org/wiki/ketoprak. 
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menikahkan putra-putrinya dengan adat yang biasa-biasa saja tanpa ada upacara-

upacara atau ritual-ritual. Begitupun juga dengan adat bercocok tanam, tinggal 

sebagaian kecil masyarakat desa Telang Karya yang masih melanggengkan adat 

kebiasaan bercocok tanam tersebut. 

   

D. Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Telang Karya 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mempunyai naluri untuk senantiasa 

berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut 

menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan 

tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. 

Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang sangat 

berpengaruh terhadap cara dan pola berfikirnya. Pola berfikir tertentu yang diikuti 

seseorang, akan mempengaruhi sikapnya.90 Suatu kelompok sosial cenderung untuk 

tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami 

perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun dalam bentuknya. 

 Karena daerah transmigrasi adalah daerah yang mempertemukan beragam 

corak etnik dan bercorak pluralistik, maka pengetahuan tentang integrasi sosial yang 

terjadi antar kelompok dalam masyarakat yang sangat penting artinya. Sebab, dengan 

mengetahui dan memahami prihal kondisi yang dapat menimbulkan serta 

                                                           
90 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), h. 

117. 
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mempengaruhi bentuk atau tipe integrasi tertentu, pengetahuan tersebut dapat 

disumbangkan bagi usaha persatuan bangsa. 

 Masyarakat Desa Telang Karya disebut sebagai masyarakat interaksi sosial 

yang bersifat paguyuban (gemeinschaft). Dalam kamus bahasa Indonesia paguyuban 

adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham 

(sedarah) untuk membina persatuan dan kerukunan di antara para anggotanya.91 

Paguyuban merupakan pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota-

anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam 

dan bersifat batiniah, misalnya seperti pola kehidupan masyarakat pertanian 

umumnya bersifat komunal  yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakat homogen, 

hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal serta adanya kedekatan yang 

lebih intim.92 Begitu juga dengan masyarakat Desa Telang Karya yang sifat sosialnya 

paguyuban. 

 Hubungan yang positif dan harmonis di antara masyarakat Desa Telang Karya 

Jembatan 7 itu, terjadi karena antara kelompok masyarakat mampu menempatakan 

hubungan interaksional timbal balik secara harmonis dalam masyarakat yang baru.  

Kondisi ini terwujud karena adanya rasa saling menghargai dan saling mengakui 

keberadaan masing-masing kelompok masyarakat. Sesuai dengan apa yang telah 

narasumber jelaskan, bahwa usaha dan kegiatan pencarian kepentingan bersama 

                                                           
91 Pusat Pembinaan dan  Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1997), h. 714.  
92 www.wikipidiaGemeinschaftdangesellschaft. Diakses pada tanggal 05-Mei-2015 pukul 

20:08 wib. 

http://www.wikipidiagemeinschaftdangesellschaft/
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selalu ditingkatkan, sehingga suatu simbiose mutualistik yang saling 

menguntungkan.93 Dan dalam sebuah masyarakat yang sama tersebut terdapat juga 

berbagai kelompok sosial yang mempunyai kepentingan bersama. Sehingga 

hubungan antara kelompok semakin bertambah erat, begitupun dengan kehidupan dan 

keadaan sosial masyarakat di Desa Telang Karya. 

 Selain dari pada itu, masyarakat transmigrasi Desa Telang Kaerya selain 

memiliki tujuan yang sama mereka juga berasal dari daerah yang sama yaitu daerah 

Jawa. Sesuai dengan yang diketahui, dalam hal kamunikasi mereka terbilang mudah 

tidak ada kesulitan meskipun ada peserta yang dari Jawa Tengah dan ada pula yang 

dari Jawa Timur. Karena, bahasa yang dimiliki antara kedua belah pihak tidak terlalu 

jauh perbedaannya sehingga hal itu memudahkan masyarakat Telang Karya untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi. Ketika para peserta transmigrasi mudah 

berkomunikasi dan berinteraksi maka di situlah tercipta keadaan sosial masyarakat 

yang terjalin harmonis. Faktor lain yang mempengaruhi keadaan sosial adalah 

budaya, akan tetapi sudah dijelaskan di atas bahwa kebudayaan yang dimiliki 

masyarakat Telang Karya tidaklah jauh berbeda, sehingga mereka dapat bersama-

sama menjalankan budayanya tanpa harus menjatuhkan antara satu budaya dengan 

budaya lainnya yang mereka miliki.   

 Agama sebagai pegangan hidup yang mengatur kehidupan manusia sebagai 

jalan untuk mendapatkan kebahagan hidup baik di dunia dan akhirat kelak. Mayoritas 

penduduk Desa Telang Karya menganut agama Islam dan sebagian kecil dari 
                                                           

93 Wawancara dengan bapak Wagiman (ketua BPD) pada 20- Januari- 2015. 
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masyarakat Desa Telang Karya ada yang manganut agama Kristen. Hal ini dapat di 

lihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel  3: Jumlah Penduduk Sebagai Penganut Agama di Desa Telang Karya 

No AGAMA JUMLAH 

1 Islam 2550 

2 Kristen Katolik 51 

JUMLAH 2601 

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Telang Karya 2009 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk Desa 

Telang Karya adalah 2550 orang sebagai pemeluk agama Islam, dan sebagian 

pemeluk agama Kristen Katolik yang berjumlah 51 orang. Untuk melangsungkan 

kegiatan keagamaan, guna meningkatkan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam di Desa Telang Karya pengajian Al-Qur’an untuk anak-anak di adakan setiap 

malam hari ba’da maghrib, kecuali malam jum’at yang bertempat di setiap masjid-

masjid dan mushola-mushola yang berada di masing-masing dusun.94 Metode 

pengajian yang terselenggara di masjid-masjid dan mushola adalah dengan metode 

halaqah (wetonan), sesuai dengan istilah yang digunakan di wilayah Sumatera.95 

Dalam bahasa lain, sebagaimana penulis ketahui menurut bahasa Palembang metode 

halaqah semacam itu biasa disebut dengan metode cawisan.  

                                                           
94 Wawancara dengan bapak Supatman salah satu tokoh masyarakat di Desa Telang Karya, 

pada tanggal 21- Januari-2015. 
95 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group), h. 236. 
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 Selain dari pengajian yang diselengarakan untuk anak-anak, di Desa Telang 

Karya juga rutin diselenggarakan pengajian mingguan atau seminggu sekali dan ada 

juga yang selapan (sebulan) sekali, pengajian yang dilakuan seminggu sekali yaitu 

pada hari Kamis untuk para ibu-ibu, dan malam Jum’at untuk bapak-bapak. Pengajian 

bulanan yaitu baisa dilakukan pada setiap hari Rabu Kliwon, Selasa Kliwon dan hari 

Jum’at Legi.96 Acara pengajian seperti ini biasanya diisi dengan pembacaan, yasin, 

dan tahlil, ada juga yang ditambah dengan bacaan 30 juz Al-qur’an setiap hari Rebo 

Kliwon, dan ada juga yang di isi dengan pembacaan al-Barjanji yang biasanya 

dilakukan setiap hari Jum’at Legi. Sementara tempat pelaksanaan pengajian rutinan 

ini bertempat di rumah-rumah warga yang penentuan tempatnya dilakukan dengan 

cara undian. 

 Adapun cara yang digunakan kebanyakan adalah metode pengajian seperti 

yasinan dan ceramah. Metode pengajian yaitu beberapa orang berkumpul dalam suatu 

pengajian kemudian melakukan pembacaan Al-qur’an dan yasinan serta tahlil 

kemudian diakhiri dengan ceramah agama oleh seorang ustadz ataupun ustadzah. 

Adapun materi yang disampaikan atau yang dibahas oleh penceramah berkisar pada 

masalah Fiqh, Tauhid, dan sosial masyarakat yang biasanya diadakan apabila ada 

hari-hari besar Islam dan acara pengajian hari-hari besar Islam lebih sering dilakukan 

setelah sholat isya’ biasanya bertempat di masjid-masjid. 

 

 
                                                           

96 Legi, Kliwon merupakan istilah pasaran atau nama hari menurut istilah bahasa Jawa. 
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Tabel  4: Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Telang Karya 

NO TEMPAT IBADAH JUMLAH / BUAH 

1 Masjid 4 

2 Musholla 16 

3 Gereja 1 

 JUMLAH 21 
Sumber Data: Kantor Kepala Desa Telang Karya 2009 

 Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bagaimana perkembangan keagamaan 

pada masyarakat Desa Telang Karya yang diindikasikan dengan banyaknya jumlah 

masjid dan mushollah di Desa Telang Karya, yaitu jumlah masjid sebanyak 4 

bangunan dan mushalah 16 bangunan. 

 Dari penjelasan penulis di atas, menjelaskan keadaan sosial masyarakat sangat 

berkembang baik korelasi antara sosial keagamaan sangat terlihat dari aktivitas-

aktivitas sosial keagamaan, seperti pengajian-pengajian yang biasa dilakukan oleh 

para ibu-ibu, bapak-bapak serta para remaja Desa Telang Karya. Hal itu mendorong 

maju dan berkembangnya agama Islam di Desa Telang Karya. Selain dari pada itu, 

keadaan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi perkembangan sosial keagamaan 

hal ini dapat dilihat dari penjelasan mengenai tingkat kemapanan masyarakat Desa 

Telang Karya dengan banyaknya tempat peribadatan Islam yang telah didirikan. 

 


