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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan   

Dari deskripsi pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa sejarah diadakannya program transmigrasi di Indonesia awalnya 

dimulai pada tahun 1905 M sejak pemerintahan kolonial Belanda. Program 

perpindahan penduduk pada masa itu dikenal dengan istilah kolonialisasi. Kemudian, 

dengan melewati beberapa periode yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, 

Jepang hingga masa kemerdekaan 1945 M. Latar belakang dari diadakannya program 

kolonialisasi yang diterapkan pemerintah Belanda pada masa itu ialah bertujuan 

untuk menjawab persoalan kepadatan penduduk di pulau Jawa. Namun, transmigrasi 

tidak semata-mata hanya untuk mengurangi kepadatan penduduk akan tetapi, 

pemerintah Belanda memiliki tujuan lain yaitu mendapat tenaga tanpa upah untuk 

membuka dan mengelola hutan baru untuk dijadikan perkebunan serta keuntungannya 

untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan tahun 1945 M 

program perpindahan penduduk yang diwariskan oleh pemerintah Belanda itu masih 

tetap dijalankan. Transmigrasi dipercayai sebagai program yang memiliki tujuan 

membantu penyebaran penduduk secara merata, membantu mengentaskan 

kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan ketahanan nasional serta 

diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan. 

 Pola transmigrasi yang telah dilakukan masyarakat Desa Telang Karya pada 

tahun 1980 M yaitu pada jenis pola transmigrasi umum. Seluruh biaya dari 
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keberangkatan hingga para peserta sampai ke pemukiman baru semua ditanggung 

oleh pemerintah. Setelah peserta transmigrasi sampai di pemukiman baru transmigran 

itu mendapatkan fasilitas berupa tanah beserta rumahnya, serta sawah yang dapat 

diolah menjadi lahan pertanian padi. 

 Adapun kondisi sosial masyarakat di Desa Telang Karya memiliki keadaan 

yang stabil, yang mengindikasikan tidak adanya perbedaan status antar 

masyarakatnya. Hal itu disebabkan mereka tinggal di desa yang cenderung sifat 

kelompok sosialnya termasuk dalam kelompok sosial paguyuban. Selain dari pada 

itu, terciptanya keadaan sosial yang positif itu diakrenakan oleh hampir keseluruhan 

masyarakatnya memiliki latar belakang suku, budaya serta agama yang sama yaitu 

agama Islam. Dari segi pendidikan serta mata pencaharian juga tidak ada kesenjangan 

yang begitu kentara sehingga menjadikan keadaan sosial masyarakatnya semakin 

terasa harmonis. Sedangkan kondisi kebudayaan masyarakat Desa Telang Karya kian 

hari kian mengalami pergeseran. Masyarakat yang pada awalnya melestarikan 

kebudayaannya yaitu budaya Jawa, sepuluh tahun belakangan ini semakin jarang 

bahkan susah untuk ditemukan kebudayaan-kebudayan Jawa di desa itu, baik itu 

berupa kesenian pentas maupun adat-adat atau ritual-ritual yang berbau kejawen.  

 Begitu juga mengenai perkembangan agama Islam. Pada awal transmigran di 

pemukiman baru sempat terjadi konflik antar agama, yaitu antara agama Islam dan 

Kristen. Hal itu disebabkan oleh upaya pengkristenan yang dilakukan oleh para 

misionaris secara tertutup serta rencana akan dibangunnya sebuah gereja di Desa 

Telang Karya di Jembatan 7. Selain itu, di desa itu setiap hari minggu dilakukan 
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peribadatan untuk kaum Kristen yang datang dari luar desa. Ada dua faktor yang 

mendukung pengkristenan itu dapat terjadi. Pertama, kurangnya pemahaman 

mengenai agama Islam sehingga beberapa masyarakat menerima dengan mudah 

bantuan sosial. Kedua, keadaan ekonomi masyarakat yang pada masa itu dibilang 

sangat lemah. Namun, semua konflik itu dapat diselesaikan oleh KUA Sungsang. 

Selanjutnya kegiatan sosial keagamaan berkembang indikasi tersebut ditandai dengan 

berdirinya masjid, musholla, serta berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang 

berbasis agama Islam, seperti pondok pesantren, MI, MTs dan MA. 

Adapun tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan 

agama Islam di Telang Karya adalah mbah Mustajab (kakek Mustajab), bapak 

Karnadi, bapak Supatman, dan beberapa tokoh lainnya yang pada masanya berperan 

sebagai guru. Di sinilah transmigrasi membuktikan bahwa tidak hanya memiliki 

tujuan ekonomi semata namun, di sisi lain transmigrasi juga memiliki tujuan yang 

bersifat sosial keagamaan. Dari inidikasi-indikasi yang mengarah kepada 

perkembangan sosial keagamaan telah dijelaskan di atas, sehingga penulis mengambil 

kesimpulan bahwa para peserta transmigrasi ini dapat dikatakan berhasil dalam 

mengembangkan sosial keagamanaan (Islam) di Desa Telang Karya Jembatan 7 Jalur 

8 Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penelitian ini 

bukanlah penelitian yang terakhir, mengingat karena kurangnya tulisan-tulisan yang 

mengangkat masalah transmigrasi dalam aspek-aspek yang selama ini tidak disadari. 

Penulis berharap selanjutnya dapat dilakukan penelitian-penelitian yang mengangkat 

tema tentang transmigrasi namun dengan masalah yang berbeda, seperti masalah  

sosial-budaya dan politik. 

Sedangkan, bagi masyarakat Desa Telang Karya Jembatan 7 diharapkan 

senantiasa menjaga dan mengembangkan kembali keadaan sosial keagamaan, 

sehingga menjadi lebih berkembang lagi. Masyarakat dan pemerintah diharapkan 

dapat bekerjasama dalam mendukung pembangunan masjid-masjid, musholla-

musholla dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Serta masyarakat diharapkan dapat 

menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang telah ada. Bagi pemerintah 

diharapkan menata kembali birokrasi-administrasi untuk mempermudah peneliti 

mendapatkan data bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya di Desa 

Telang Karya.  

  

 


