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ABSTRAK 

Supaman, 2020. RASIONALITAS PILIHAN WARGA TRANSMIGRAN JAWA 
MENINGGALKAN BASARANG. (Studi Pada Warga Transmigran Jawa 
Asal Basarang Kabupaten Kapuas di Kota Palangkaraya). Promotor : Prof. 
Dr. Ishomuddin, M.Si ; Ko Promotor : Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si ; Ko 
Promotor : Dr. Rinikso Kartono, M.Si. 

        Kata kunci : Kondisi Sosial,Tindakan Sosial, dan Pilihan Rasional. 

Lingkungan sosial sangat mempengaruhi sikap hidup seseorang, karena 
sebagian besar manusia menggantungkan hidupnya dari lingkungan. Ketika 
lingkungan tempat dimana mereka hidup dirasakan tidak lagi memberikan 
harapan jaminan masa depan, maka akan memunculkan reaksi yang oleh Max 
Waber disebut tindakan sosial. Sikap fatalistik yang  dirasakan warga transmigran 
Jawa asal Basarang terhadap hasil pertanian (khususnya tanaman padi) 
mengakibatkan banyak warga  yang  meninggalkan Basarang untuk mencari 
kehidupan baru ke daerah lain khususnya Kota Palangka Raya. Apakah kepergian 
warga transmigran jawa asal Basarang ada kaitannya dengan pendapat Geertz 
yang mengatakan bahwa pekerjaan bertani sebagai pekerjaan “hina”. Karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengatahui; (1) Bagaimana Warga Transmigran 
Jawa asal Basarang  memaknai pekerjaan? (2) Apa motif  Warga Transmigran 
Jawa asal Basarang  menetap di Kota Palangka Raya?  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.   Jenis 
penelitian ini menggunakan model penelitian fenomenologi dengan pendekatan 
Paradigma  definisi sosial. Penentuan subjek dan informan dalam penelitian 
menggunakan “teknik purposive sampling”. Pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara mendalam, dan dokumentasi, 
serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
pilihan rasional dari Coleman.  

Penelitian ini menyimpulkan antara lain; (1) Makna Basarang    bagi   
Warga Transmigran Jawa asal Basarang, pertama  pertanian sudah tidak mampu 
menjamin kehidupan keluarga serta lingkungan hidup yang tidak nyaman, 
sedangkan  makna Kota Palangka Raya menurut  pemahaman mereka sangat 
menjanjikan dalam memenuhi  kebutuhan hidup dan masa depan keluarga 
mereka. Peluang-peluang itu berupa pemenuhan kebutuhan pekerjaan, pemenuhan 
kebutuhan pendidikan, kebutuhan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan 
pemenuhan kebutuhan untuk mengembangkan diri (aktualisasi diri). (2) Motif 
pilihan Warga Transmigran Jawa asal Basarang menetap  di  Kota Palangka Raya 
tidak terlepas dari  makna pekerjan di Basarang  dan Makna Pekerjaan di 
Palangka Raya. Pekerjaan di Basarang menurut mereka  tidak lagi memenuhi 
ekspektasi mereka untuk hidup layak, sedangkan   Kota Palangka Raya memiliki 
potensi untuk mewujudkan keinginan tersebut (tujuan hidupnya).   

 
Penelitian ini juga merkomendarikan antara lain; (1) Penyelenggaraan 

program transmigrasi perlu tetap dilaksanakan, karena program ini diperlukan 
untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membangun keseimbangan 
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penyebaran penduduk diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. (2) 
Pentingnya koordinasi secara komprehensif antara Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (DISNAKERTRANS) pengirim dan penerima. Koordinasi 
komprehensif ini diperlukan untuk membangun kesiapan (DISNAKERTRANS) 
pengirim maupun (DISNAKERTRANS) penerima. (3) Pengambilan kebijakan 
Pemerintah dilokasi transmigrasi perlu kajian lebih komprehensif, sehingga 
setelah dilaksanakan tidak berdampak negatif pada sektor-penting lainnya.  
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ABSTRACT 

Supaman, 2020. THE RATIONALITY OF CHOICE OF JAVA 
TRANSMIGRAN PEOPLE TO LEAVE BASARANG. (Study of 
Javanese transmigrants from Basarang, Kapuas Regency in 
Palangkaraya City). Promoter: Prof. Dr. Ishomuddin, M.Sc; Promoter: 
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Sc; Promoter: Dr. Rinikso Kartono, M.Sc. 

Keywords: Social Conditions, Social Actions, and Rational Choices. 

The social environment greatly affects one's life attitude, because 
most people depend on the environment for their lives. When the 
environment in which they live is no longer felt to provide hope of a 
guarantee of the future, it will cause a reaction which Max Waber calls social 
action. The fatalistic attitude felt by Javanese transmigrants from Basarang 
towards agricultural products (especially rice plants) resulted in many 
residents leaving Basarang to look for new life in other areas, especially in 
Palangkaraya City. Whether the departure of Javanese transmigrants from 
Basarang has anything to do with Geertz's opinion which says that the work 
of farming is "despicable" work. Therefore this research aims to know; (1) 
How do Javanese Transmigrant residents from Basarang interpret work? (2) 
What are the motives of the Javanese Transmigrant Citizens from Basarang 
to settle in Palangka Raya City? 

This research is a descriptive qualitative research. This type of 
research uses a phenomenological research model with a social definition 
paradigm approach. Determination of subjects and informants in research 
using "purposive sampling technique". The collection of data used in this 
study are observation, in-depth interviews, and documentation, as well as the 
analysis of the data used in this study using Coleman's rational choice 
analysis. 

This study concluded that; (1) The Meaning of Basarang for 
Javanese Transmigrants from Basarang, firstly agriculture has been unable 
to guarantee family life and an uncomfortable environment, while the 
meaning of Palangkaraya City according to their understanding is very 
promising in meeting the needs of life and the future of their families. These 
opportunities are in the form of meeting work needs, meeting educational 
needs, security needs and environmental comfort, and meeting the needs to 
develop themselves (self-actualization). (2) The motive for the choice of 
Javanese Transmigrants from Basarang to settle in Palangka Raya City is 
inseparable from the meaning of workers in Basarang and the Meaning of 
Employment in Palangka Raya. The work in Basarang, according to them, 
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no longer fulfills their expectations for a decent life, while the City of 
Palangka Raya has the potential to realize these desires (their life goals). 

This research also recommends among others; (1) The 
implementation of the transmigration program needs to be continued, 
because this program is needed to improve the welfare of the people and to 
build a balanced distribution of the population throughout the territory of 
the Republic of Indonesia. (2) The importance of comprehensive coordination 
between the sending and receiving Department of Manpower and 
Transmigration (DISNAKERTRANS). This comprehensive coordination is 
needed to build the readiness (DISNAKERTRANS) of the sender and 
(DISNAKERTRANS) recipients. (3) Government policy making at the 
transmigration location needs a more comprehensive study, so that after 
implementation it will not have a negative impact on other important sectors. 
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Lampiran 3 
UNDANG-UNDAG REPULIK INDINESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 
TENTANG KETRANSMIGRASIAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a bahwa dengan diberlakukannya sistem 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut 
asas otonomi dan tugas pembantuanserta upaya 
memperbaiki iklim investasi gunameningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi, 
maka dilakukan penyempurnaan ketentuan 
penyelenggaraan transmigrasi;  

  
  b 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian; 
 

 
Mengingat 

 
: 1. 

 
 
  

2. 

 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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MEMUTUSKAN                     
 Menetapkan....... 

 
 
Menetapkan 

 
:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 
1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3682) diubah sebagai berikut: 
 
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.   ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang 
 berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 
  
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk 
 secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan       
dan menetap di kawasantransmigrasi yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah. 
 
3. Transmigran adalah warga negara Republik 
 Indonesia yang berpindah secara sukarela ke 
 kawasan transmigrasi. 
 

4. 4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya  
yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat 
usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan 
berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau 
lokasi Permukiman Transmigrasi. 

 
5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah 
wilayah potensial yang ditetapkan sebagai 
 pengembangan permukiman transmigrasi yang       
terdiri atas beberapa satuan kawasan    pengembangan 
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salah satu di antaranya   direncanakan untuk 
mewujudkan pusat  pertumbuhan wilayah baru 
sebagai kawasan  perkotaan baru sesuai dengan 
rencana tata ruang   wilayah. 

 
6. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi 
 potensial yang ditetapkan sebagai permukiman 
 transmigrasi untuk mendukung pusatpertumbuhan                
wilayah yang sudah ada atauyang sedang   
berkembang sebagai kawasanperkotaan baru sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah. 
 
7. Satuan  Kawasan  Pengembangan  adalah  satu 
 Kawasan  yang  terdiri  atas  beberapa  satuan 
 permukiman yang salah satu di antaranya      
merupakan permukiman yang disiapkan menjadi   
desa utama atau pusat kawasan    perkotaan baru. 
 

  8. Permukiman Transmigrasi adalah satu     kesatuan     
permukiman atau bagian dari satuan     permukiman 
yang diperuntukkan bagi tempat    tinggal dan tempat 
usaha transmigran. 
 
9. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi 
 yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau 

   pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami          
keterbatasan dalam mendapatkanpeluang kerja    dan 
usaha. 
 
10.Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah 
  jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah  
dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan 
badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi 
penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 
 
11.Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis 
 transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran    
yang bersangkutan atas arahan,layanan, dan bantuan 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi    
Penduduk yang telah memiliki kemampuan. 
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12. Menteri adalah menteri yang bertanggung 

   jawab di bidang ketransmigrasian. 
 

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
(1) Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh 
 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
 
(2) Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),       pemerintah 
dan/atau pemerintah  daerah       mem erikan bantuan 
kepada transmigran. 
 
Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 
(2) Transmigrasi  Swakarsa  Berbantuan      
dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dan/atau 
 pemerintah daerah dengan mengikut sertakan 
 badan usaha sebagai mitra usaha transmigran. 
 

(2) Dalam mengikutsertakan badan usaha 
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah    
dan/atau pemerintah daerah bertindak selaku 
penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi. 
 
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
wajib menjalin hubungan kemitraan  usaha dengan 
transmigran. 
 
(4) Hubungan kemitraan usaha sebagaimana 
 dimaksud pada ayat (3) berlangsung setara, adil, 
saling menguntungkan, dan berkelanjutan. 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan 
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 kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
(1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan 
oleh transmigran  yang  bersangkutan  secara 
perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama 
maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas 
arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 
 
(2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilaksanakan 
melalui kerja sama dengan badan usaha sebagaimana 
dimaksud padaayat (1), hak dan kewajiban masing-
masing serta cara pelaksanaannya, wajib dituangkan 
dalam perjanjian kerja sama antaratransmigran dengan 
badan usaha. 
 
Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13 
(1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak 
memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah berupa: 
a. perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di  

Permukiman Transmigrasi; 
b. lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah 

dengan status hak milik; 
c. sarana produksi; dan 
d. catu pangan untuk jangka waktu tertentu. 
 
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 
(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa 
berbantuan berhak memperoleh bantuan dari 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
berupa: 
a. pelayanan perpindahan dan penempatan di 
    Permukiman Transmigrasi; 
b. sarana usaha atau lahan usaha dengan 
    status hak milik atau dengan status lain     sesuai  

dengan pola usahanya; 
c. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status 
   hak milik; 
d. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan 
e. bimbingan, pengembangan, dan     perlindungan   

hubungan kemitraan usaha. 
 
(2) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa 
berbantuan dapat memperoleh bantuan catu pangan 
dari pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah. 
 
(3) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa 
berbantuan mendapat bantuan dari badan usaha 
berupa: 
a. perolehan kredit investasi dan modal kerja 
   yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran; 
b. bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha   

ekonomi; 
c. informasi usaha; 
d. jaminan pemasaran hasil produksi; 
e. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan  

hidup layak; 
f. bimbingan sosial kemasyarakatan; dan 
g. fasilitas umum dan fasilitas sosial. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan 
pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 15 
(1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa 
mandiri berhak memperoleh bantuan dari 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa: 
a. pengurusan perpindahan dan penempatan 
di Permukiman Transmigrasi; 

 b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau  
lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan 
usaha; 

c. lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan 
d. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan    

hubungan kemitraan usaha. 
 
(2) Kebutuhan pengembangan usaha transmigran 
di luar bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah diupayakan melalui kemampuan swadaya 
dan/atau melalui bantuan badan usaha. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Ketentuan Pasal 25 ayat (4) sampai dengan ayat (7) 
diubah, dan mengubah penjelasan ayat (1) sampai 
dengan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 25 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 25 
(1) Penyiapan Permukiman Transmigrasi 
diarahkan bagi terwujudnya Permukiman 
Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak 
berkembang. 
 
(2) Penyiapan permukiman meliputi penyiapan area, 
perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, 
fasilitas umum,sarana dan prasarana Permukiman 
Transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atauruang 
usaha. 
 
(3) Perencanaan penyiapan permukiman disusun 
berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan 
sektoral dan pembangunan daerah. 
 
(4) Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi 
Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 
 
(5) Penyiapan permukiman dalam Transmigrasi 
Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan 
badan usaha. 
 
(6) Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan 
usaha dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri 
dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh 
bantuan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
badan usaha. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan 
permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 26 
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
memberikan informasi mengenai ketersediaan 
lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, 
kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan 
transmigrasi. 
 
(2) Setiap orang mempunyai kesempatan seluas 
luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja 
dan/atau usaha di Kawasan Transmigrasi sesuai 
dengan kualifikasi kemampuan masing-masing. 
 
Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) beserta 
penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 29 
(1) Calon transmigran yang dinyatakan lulus seleksi 
diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai 
dengan kebutuhan pengembangan. 
 
(2) Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran 
pada Transmigrasi Umumdilaksanakan oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
 
(3) Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran 
pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan 
usaha. 
 
(4) Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran 
pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang terkait 
dengan badan usaha dilaksanakan 
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13. 
 
 
 
 

 
Ketentuan Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (4) 
dan penjelasannya diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 30 
(1) Penempatan transmigran di Permukiman 
Transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian 
kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. 
 
(2) Penempatan transmigran pada Transmigrasi 
Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 
 
(3) Penempatan transmigran pada Transmigrasi 
Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah serta dapat 
mengikutsertakan badan usaha. 
 
4) Penempatan transmigran pada Transmigrasi 
Swakarsa Mandiri dilaksanakan sendiri oleh 
transmigran atau badan usaha yang menyediakan 
lapangan kerja atau usaha,  dapat dibantu oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
 
Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

BAB VIII 
PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

TRANSMIGRASI 
DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 

 
Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 32 
(1) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan 
Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai 
kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran  
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dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi 
lingkungan secara berkelanjutan. 

 

(2) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan 
Kawasan Transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau badan usaha sesuai 
dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya. 
 
(3) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan 
Kawasan Transmigrasi didasarkan pada potensi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 
daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor 
pembangunan lain dan pembangunan daerah serta 
berwawasan lingkungan. 
 
(4) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan 
Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi bidang: 
a. ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat 
    swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; 
b. sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan     

pelayanan umum masyarakat serta terjadinya 
proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh 
antara transmigran dan masyarakat sekitar; 

c.  mental spritual untuk menuju pembinaan manusia 
yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; 

d. kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan  
pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa 
atau kelurahan; dan 

e. pengelolaan sumber daya alam untuk menuju   
terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 
(5) Dalam hal pengembangan masyarakat di 
Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran 
yang ditetapkan atau paling lama5 (lima) tahun sejak 
penempatan, pengembangan Permukiman 
Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
pemerintah kabupaten/kota. 



204 
 

 
 
 
 

14. 
 

 

 

 

 
 
 

15. 
 

16 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan 
masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB IX dihapus. 
 
Pasal 34 dihapus. 
 
Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 35 
(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan 
seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
pelaksanaan transmigrasi. 
 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan, 
kelompok masyarakat, atau badan usaha. 
 
(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 
berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. 
 
(3a) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan persetujuan 
atau izin dari Menteri. 
 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta 
masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB XI DIHAPUS dan disisipkan 3 (tiga) BAB baru 
yakni BAB XA, BAB XB, dan BAB XC, sehingga 
 
berbunyi sebagai berikut: 
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BAB XA 

PENGAWASAN 
 

Pasal 35A 
(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
transmigrasi sesuai dengan kewenangannya. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB XB 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 35B 

Pejabat Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan/atau 
Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 35C 
Badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 
ayat (2), atau Pasal 35 ayat (3a) dikenakan 
sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau 
c. pencabutan izin. 
 

Pasal 35D 
Transmigran yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan 
sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau 
c. pencabutan status sebagai transmigran. 
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Pasal 35E 
Kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (3a) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau 
c. pencabutan persetujuan Menteri. 
 

Pasal 35F 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35C, Pasal 35D, dan Pasal 35E diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

BAB XC 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 35G 

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, atau Pasal 
35E, terdapat dugaan tindak pidana diproses 
lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 September 2009 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 

Diundangkan di Jakarta 
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pada tanggal 15 September 2009 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
                 ttd. 
 
ANDI MATTALATTA 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 131 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
Ttd 
 
Wisnu Setiawan 
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LAMPIRAN 1 : FOTO/GAMBAR HASIL OBSERVASI 

 
1 

 
 

 

Nama          : Siswoyo 

Umur            :  67 tahun 

Alamat          : Jl. Bakung Merang  No.9  

Kelurahan    : Tanjung Pinang 

Kecamatan  : Pahandut 

Kota              : Palangka Raya. 

Pekerjaan    : Serabutan. 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi cukup 

berhasil, hal ini karena ketekunan dan 

dibantu oleh sang istri yang memiliki 

keahlian memijat (massage) tertentu 

untuk menambah penghasilan.  

 
2 

 

 

 

Nama            : Tekap Santoso 

Umur            :  53 Tahun 

Alamat         :  Jl. Mendawai , Gang 

Taratai  no. 321 B 

Kelurahan    : Palangka 

Kecamatan  : Jekan Raya 

Kota              : Palangka Raya. 

Pekerjaan    : Penjual Bakso Keliling. 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi biasa-

biasa saja, bahkan rumah tinggal yang 

tampak baru, pembangunannya dibantu 

oleh Depertemen Sosial melalui 

program bedah rumah.  
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3 

 

 
Nama            : Yusman 

Umur            :  59 Tahun 

Alamat         :  Jl. Pelatuk VI  No. 17 

Kelurahan    : Palangka 

Kecamatan  : Jekan Raya 

Kota              : Palangka Raya. 

Pekerjaan    : Serabutan. 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi biasa-

biasa saja, bahkan rumah tinggal adalah 

milik keluarganya. 

 
 
 
 

 
4 

 

 
Nama            : A. Zainudin 

Umur            :  63 tahun 

Alamat         :  Jl. Akasia No. 28 

Kelurahan    : Panarung 

Kecamatan  : Pahandut 

Kota              : Palangka Raya. 

Pekerjaan    : Pegawai Negeri Sipil 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi biasa-

biasa saja. 
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5 

 

 

Nama            : Abd. Kadir 

Umur            :  64 tahun 

Alamat         :  Jl. Kalibata Blok  B1 no. 

G.06 

Kelurahan    : Menteng 

Kecamatan  : Jekan Raya 

Kota              : Palangka Raya. 

Pekerjaan    : Tukang 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi cukup 

berhasil. 

 

 
6 

 

 

Nama            :  Sarimin 

Umur            :  67 tahun 

Alamat         :  Jl. Rajawali VII, no. 15  

Kelurahan    : Palangka 

Kecamatan  : Jekan Raya 

Kota              : Palangka Raya. 

Pekerjaan    : Tukang 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi Cukup 

berhasil. Selain Punya Rumah Tinggal 

juga memiliki Ruko dan rumak kost 

yang disewakan. 

 



164 
 

 
7 

 

 

Nama            : Harjo Wiyono 

Umur            :  79 tahun 

Alamat         :  Jl. Bungai Jaya RT. 

II/RW.  III, no 17.  

Desa              : Bungai Jaya 

Kecamatan  : Basarang 

Kabupaten   : Kapuas. 

Pekerjaan    : Petani 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi biasa-

biasa saja. 

 

 
8 

 
 

 

Nama            : Sutarno 

Umur            :  53 tahun 

Alamat         :  Jl. Bungai Jaya RT. 

II/RW. III, no 10.  

Desa              : Bungai Jaya 

Kecamatan  : Basarang 

Kabupaten   : Kapuas. 

Pekerjaan    : Petani/Ketua Kelompok 

Tani 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi biasa-

biasa saja. 
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9 

 

 

Nama            : Salamun, S.Ag 

Umur            :  53 tahun 

Alamat         :  Komplek Marina 

Permai, Blok D.no 109  

Kelurahan    : Langkai 

Kecamatan  : Pahandut 

Kota              : Palangka Raya 

Pekerjaan    : Pegawai Negeri (Guru 

Agama). 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi cukup 

mapan. 

 

 
10 

 

 

Nama            : Subandi, S.Sos, M.AP. 

Umur            :  52 tahun 

Alamat         :  Jl. Sepakat 6. Komplek 

Bangas Permai, No. 42  

Kelurahan    : Menteng 

Kecamatan  : Jekan Raya. 

Kota              : Palangka Raya 

Pekerjaan    : Anggota DPRD. 

 

Komentar : Dari sisi ekonomi sangat 

mapan. 
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11 

 

 

Nama            : Drs. HM. Saleh 

Umur            :  80 tahun 

Alamat         :  Jl. Yos Sudarso, 35  

Kelurahan    : Menteng 

Kecamatan  : Jekan Raya. 

Kota              : Palangka Raya 

Pekerjaan    : Pegawai Negeri /Mantan 

Guru TT. ST/STM. 

Palangka Raya dari tahun 

1966 – 1980. 

Komentar : Beliau adalah Pensiunan 

Pegewai Pemprov. Kalimantan Tengah. 

 

 
12 

 
 

 

Nama            : Drs. Offeny, M.Si 

Umur            :  61 tahun 

Alamat         :  Jl. Yos Sudarso, 

Kampus   Univ.  

Palangka Raya  

Kelurahan    : Menteng 

Kecamatan  : Jekan Raya. 

Kota              : Palangka Raya 

Pekerjaan    : Dosen FKIP Universitas 

Palangka Raya  

Komentar    : Beliau disamping sebagai 

dosen, beliau seorang budayawan 

dayak Kalimantan Tengah. 
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13 

 
Foto : Lingkungan rumah yang masih ada genangan air 
 

 

14  
Foto : Lahan yang tidak lagi digarap pemiliknya. 
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15 

 
Foto : Saluran Skunder tempat warga menggatungkan kebutuhan air. 
 

 

 
16 

 
Foto : Foto : Lingkungan rumah yang masih ada genangan air 
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LAMPIRAN 2 : TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan subjek dan informan dilakukan menggunakan bahasa jawa, 

kecuali wawancara dengan (Drs. Offeny, M.Pd) dilakukan dengan mengunakan 

bahasa Indonesia. Pada transkrip ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Pengantar 

pembicaraan (basa-basi) tidak ditulis dalam transkrip wawancara ini,   berikut 

petikan hasil wawancara :  

No Nama 
Subjek/Informan 

Pertanyaan/Jawaban 

 

1 

 

Siswoyo. Wawancara 

dilakukan tanggal,  

22 Januari 2019, di 

kediamannya di Jalan 

Bakung no. 9 

Kelurahan Panarung, 

Kec. Pahandut Kota 

Palangka Raya. 

 

 

P.  Maaf Pak mengganggu, kehidupan  Bapak   

cukup mapan, rumah permanen, punya mobil, 

kalau boleh tahu pekerjaan bapak, sejak kapan 

bapak   tinggal di Palangka Raya? 

S. Kami meninggalkan Basarang Tahun 1980-an, 

“Isteri Siswoyo (Ningsih) menyela” kami tidak 

kerasan disana mas, terutama istri saya, disana air 

susah, tergantung dari hujan, kalau musim 

kemarau tiba, kami harus menggunakan air 

sungai yang tidak bersih. Semua orang mandi 

disungai, jamban disitu, sementara air tanah 

seperti ada getahnya dan rasanya tidak enak 

“sepet” (kalat). Jadi semua harta kami jual dan 

pindak ke Palangka Raya. 

P:  Ketika disinggung masalah Pekerjaan.  

S: Saya di sini bekerja serabutan (maksudnya pak) 

saya bekerja apa saja, semua pekerjaan yang bisa 

saya lakukan, kadang ikut teman bertukang, tapi 

yang lebih sering saya kerjakan  membersihkan 

lahan milik bos-bos (orang-orang kaya), kalau  
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     nganggur bertani sayur di lahan sendiri, dan yang  

     sangat membantu isteri saya memiliki membuka  

     warung kebutuhan rumah tangga. Kebetulan  

keahlian khusus mijat (massage) yang banyak 

membantu perekonomian keluarga kami. Ya dari 

bekerja ini kami bisa membangun rumah 

membeli mobil, dan lain-lain. 

P:  Pertanian di Basarang menurut bapak. 

S: pekerjaan pertanian di Basarang sudah kurang 

mejanjikan untuk kehidupan masa depan 

keluarga, khususnya anak-anak. Biaya tanam padi 

makin tinggi, sementara hasilnya cenderung 

menurun. Pertama kami masuk Basarang, 

pertanian di Basarang khusunya tanaman padi 

sangat subur, namun belakangan setelah adanya 

pengerukan saluran irigasi, lahan sawah jadi 

kering sehingga tanaman padi kadang kurang air 

dan tidak bisa dialiri air dari sungai seperti di 

jawa, akibatnya hasil panen sangat menurun. 

“Isteri Siswoyo (Ningsih)” menambahkan sbb: 

Walaupun begitu keluarga kami di Basarang  bisa 

hidup cukup, kami bisa menyekolahkan anak-

anak ke Kota Kuala Kapuas, karena di Basarang 

hanya sampai SMP. kami buka warung 

kebutuhan pokok.  

P: Kenapa ke Palangka Raya, kok tidak ke Kuala 

Kapuas atau ke Banjarmasin yang lebih dekat 

dar Basarang dan lebih ramai? (Kala itu 

perjalanan ke Palangka Raya memakan waktu  

    satu hari satu malam, kalau ke Kuala Kapuas  
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    cukup 2 jam, sedangkan ke Banjarmasin cukup 6 

jam. Saat itu satu-satunya alat transport adalah  

     Bis Air (Kapal Sungai). 

S:  Kami pindah ke Palangka Raya tidak semata-

mata disebabkan kebutuhan hidup,  kami sangat 

direpotkan dengan masalah kebutuhan air, 

terutama kebutuhan air minum yang 

menggantungkan pada air hujan, air tanah sangat 

masam tidak bisa dikonsumsi, jika musim 

kemarau dan persediaan air hujan habis, maka  

kami harus memanfaatkan air sungai yang sangat 

kotor. Biasanya mas air sungai disaring dulu, 

baru diendapkan, kalau punya uang bisa diberi 

kaporit, setelah beberapa hari baru bisa untuk 

nyuci, dll. Untuk air minum ya air hujan di irit-

irit mas, kalo habis ya terpaksa minum air sungai 

juga.  Kuala Kapuas, Banjarmasin tidak ada 

bedanya dengan Basarang soal kebutuhan air 

bersih, kecuali bagi orang yang mampu bisa 

menggunakan air PAM, tapi pada saat itu masih 

sangat terbatas. Sedangkan Palangka Raya 

daerahnya tidak demikian, air tanahnya sangat 

jernih, disamping itu Palangka Raya banyak 

peluang pekerjaan. 

 

2 

 

Yusman. Wawancara 

dilakukan tanggal, 29 

dan tanggal, 30  

Januari 2019, di 

kediaman beliau di  

 

 

P:  Maaf Pak mengganggu, kalau boleh tahu 

pekerjaan bapak, sejak kapan bapak   tinggal di 

Palangka Raya? 

S:  Kami meninggalkan Basarang Tahun 1983, saya 

ingin mengembangkan diri, kebetulan saya  
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Jalan  Pelatuk IV  no. 

17, kelurahan  

Palangka, Kecamatan  

 

Jekan Raya, Kota  

Palangka Raya.  

 

punya bakat “seni”. Tapi ternyata dunia seni  

tidak mampu menjamin kehidupan keluarga, 

karena itu saya harus mencari pekerjaan lain.  

Kebetulan kakak saya sudah lebih dulu tinggal di 

Palangka Raya dan bekerja di Bank BRI, Karena 

itu saya sempat bekerja menjadi office boy di 

kantor tempat kakak saya bekerja.  Akibatnya 

kegiatan saya berkesenian terhambat, akhirnya 

saya minta berhenti. Saya lebih senang kerja 

serabutan yang terikat dengan waktu, kadang ikut 

teman nukang (bekerja pertukangan), tanam 

sayuran, membersikan lahan orang, 

membersihkan lingkungan perumahan, isteri 

bikin “peyek”. Sorenya isteri saya juga kerja 

sebagai “cleanning Service” di POLRES 

Palangka Raya. 

P:  Ada niat untuk kembali ke Basarang Pak? 

S:  Tidak Pak, untuk apa kembali (kenapa Pak), ya 

malu juga, biasanya yang kembali umumnya 

mereka berhasil. Kami ke Palangka Raya karena 

di Basarang terasa kesulitan dalam hidup. Selain 

itu jaminan pendidikan anak lebih baik disini 

(maksudnya Pak), disini anak-anak bisa sekolah 

setinggi-tingginya dan bisa dilakukan  sore hari, 

pagi hari bisa bantu orangtua bekerja. Contohnya 

anak saya pagi hari menggantikan pekerjaan 

ibunya dirumah karna ibunya bekerja     sebagai 

tenaga kebersihan di kantor polosi sampai siang 

hari. Sehingga anak saya bisa sekolah sore hari,  

di  Basarang tidak mungkin dilakukan, apalagi 

sekolah  hanya sampai   tingkat SMP, dan semua  
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     masuk pada pagi hari.       

P: Kenapa ke Palangka Raya, kok tidak ke Kuala 

Kapuas atau ke Banjarmasin yang lebih dekat 

dan lebih ramai? 

S:  Saya ke Palangka Raya di ajak kakak yang 

bekerja di Bank BRI. Menerut kakak di Palangka 

Raya banyak orang jawa dan cari kerja mudah. 

Pikir saya, saya bisa menyalurkan hobi 

berkesenian. Makanya setelah saya berhenti di 

Bank BRI, saya bekerja di Gedung Bioskop 

Panala (Gedung Bioskop yang ada di Palangka 

Raya), tapi akhirnya berhenti juga. Jadi saya 

tidak pernah berpikir ke Kuala Kapuas atau ke 

Banjarmasin.   

P: Bapak kan punya lahan, kok tidak digarap 

misalnya, tanam sayur, katanya sayur sangat 

laku. 

 S: Tidak sempat lagi Pak, karena pekerjaan lain 

yang lebih cepat menghasikan masih banyak, dan 

kalau hanya ke Palangka Raya mau bertani, 

mungkin di Basarang tanahnya lebih baik. Tapi 

saya kalau lagi tidak bekerja atau lagi ada waktu 

nganggur saya bertani juga, (sambil menunjuk 

sekitar rumahnya) kami  tanam terong, kacang 

panjang, bayam, kenikir, singkong, pisang, dll, 

hasilnya bisa dijual walaupun tidak banyak, 

kadang saya juga mancing, mancing disini     

      lumayan hasilnya bisa dijual juga. Saya juga  

      ternak ayam Bangkok, lumayan harganya bisa 

sampai 1 juta untuk ayam yang bagus.      
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3 

 

Tekat Santoso. 

Wawancara 

dilakukan tanggal, 28  

Januari 2019 di 

kediaman beliau 

Jalan Mendawai, 

Gang Taratai  no. 

321B, kelurahan 

Palangka, Kecamatan 

Jekan Raya, Kota  

Palangka Raya. 

 

P:  Sejak kapan  Bapak tinggal di Palangka raya? 

S:  Kami meninggalkan Basarang Tahun 1996. 

(Belum lama ya Pak? Peneliti menyela). Inggih 

Pak, tapi saya sebelumnya pernah berusaha di 

Kalimantan Selatan tepatnya di Banjar Baru, 

bahkan isteri saya ini bertemunya di Banjar Baru. 

Saya di Banjar Baru gagal, karena yang berusaha 

seperti saya sudah banyak. Karena itu saya 

mencoba berusaha ke Palangka Raya dan saya 

menetap sampai saat ini. 

P:  Mengapa tidak kembali ke Basarang saja, Bapak 

malah ke Palangka Raya?  

 S: Saya senang berdagang, mungkin bakat ya kata 

orang, makanya orang-orang Basarang di 

Palangka Raya banyak, ada yang kerja sebagai 

tukang, ada yang berdagang seperti saya, ada 

yang kerja macam-macam, ada yang nambang 

pasir, pegawai negeri, dan lain-lain. Kalau saya 

berdagang di Basarang pembelinya kan terbatas, 

apalagi jualan bakso seperti ini, mau bertani 

kembali, kami sudah tidak yakin berhasil.     

Disini lumayan Pak, bahkan dilokasi saya jualan 

hampir tidak ada saingan. Saya jualan sampai ke     

Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit  

    di daerah kebun karet, kebun sawit, jadi pembeli  

     saya adalah orang-orang yang kerja di kebun. 

     (jauh ya Pak peneliti menyela) Ya lumayan jauh,  

     karena itu saya berangkat pukul 06.00 pagi 

     sampai sana sekitar pukul 09.00 dan saya  

     pulang/kembali    sampai dirumah antara pukul 

16.00 -17.00 sore.    Dirumah seperti yang Bapak  
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     lihat di halaman ada gerobak, jadi dirumah kami 

juga jualan dan yang menjaganya isteri dan anak-

anak. Peneliti menyela; “rumahnya baru ya 

Pak”. Iya Pak, beberapa waktu yang lalu disini 

kebakaran, rumah kami habis, ya untungnya ada 

bantuan dari pemerintah melalui program bedah 

rumah. Alhamdulillah sekarang sudah normal 

    kembali, saya sudah bisa jualan lagi. 
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Achmad Zainuddin. 

Wawancara 

dilakukan tanggal, 22 

Januari 2019 dan 

tanggal, 31 Januari 

2019, di kediaman 

beliau  Jalan Akasia 

No. 28, Kelurahan 

Panarung, 

Kecamatan 

Pahandut, Kota 

Palangka Raya 

 

P:  Pak Zainuddin sudah lama tinggal di Palangka  

Raya.   

S:  Kami tinggal di Palangka Raya sejak Tahun 

1970- an. Peneliti menyela; “Berarti sudah lama 

sekali meninggalkan  Basarang ya Pak, padahal 

saat itu pertanian disana sangat subur?. Yaitu 

Pak, kepindahan keluarga kami memang sangat 

unik, kami belum lama datang ke Basarang 

sebagai transmigran. Karena ada kejadian tragis 

yang menimpa keluarga kami, dalam rentang 

empat tahun, dua adik-adik saya meninggal 

tenggelam kolam-kolam disekitar rumah. 

Mungkin karena      kami di jawa terbiasa hidup 

di daerah yang tidak ada rawa-rawa seperti disini 

sehingga penjagaan      pada anak-anak kurang,  

sehingga kejadian itu      Terjadi. Karena itu 

keluarga kami bertekat bulat meninggalkan 

daerah itu ke daerah yang yang lebih nyaman, 

kalau bisa  mirip di jawa.      Kebutulan palangka 

Raya daerahnya tinggi mirip dijawa.   

 P:  Gimana Ceriteranya sehingga Bapak jadi 

pegawai negeri? 
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S:    Kebetulan saya memiliki Ijasah SD, saat itu di  

Palangka Raya  masih mudah mencari pekerjaan. 

Hanya saja saya kurang beruntung, mungkin 

sampean kenal dengan P. Saleh, Pak Kimin, Pak 

Tukiyo, P. Suwandi beliau-beliau itu sekantor 

dengan saya, beliau menyarankan saya sore 

sekolah hanya saja tidak mengikuti saran beliau, 

mereka rata-rata lulus SLTA, mereka sore kuliah 

di Universitas Palangka Raya, paginya ke kator, 

sehingga karirnya sangat bagus, bahkan Pak 

Tukiyo sampai jadi sekda Kabupaten Kapuas, P. 

Suwandi Jadi Pejabat Bupati Kota Waringin 

Timur.  
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Abdul Kadir. 

Wawancara 

dilakukan tanggal,  7 

Pebruari 2019, di  

kediaman beliau di 

Jalan  Kalibata Blok  

B1 no. G.06,  

Kelurahan  Menteng,  

Kecamatan Jekan  

Raya, Kota  Palangka 

Raya   

 

P:  Ruma bagus, Bapak sudah lama tinggal di 

Palangka Raya. Mengapa meninggalkan 

Basarang Pak? 

S:  Kami tinggal di Palangka Raya sejak  Tahun  

     1980-an, kami meninggalkan Basarang karena  

bertani disana sepertinya kurang memberikan 

jaminan kehidupan masa depan, hasilnya makin 

tahun  makin kurang, biaya pemeliharaan  makin  

      mahal. Peneliti Menyela: apa dulu tidak begitu?  

      Kalau dulu saat mau musim tanam sawah cukup 

ditajak, setelah dibiarkan beberapa hari rumput  

      busuk baru ditanami, tidak perlu dipupuk lagi, 

matun (dibersihkan gulma) cukup satu kali dalam 

satu musim. Tapi kalau hanya untuk hidup 

mungkin bisa, tapi kalau untuk lebih maju 

sepertinya sulit.  Sebelum ke Palanka Raya, saya 

sudah pernah ke Kuala kapuas, ke  Banjarmasin,   
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     ternyata disana juga sulit cari pekerjaan, karena 

profesi seperti yang saya geluti banyak juga 

dikerjakan oleh orang lokal (Orang Banjar). 

Sementara di Palangka Raya warga lokal hampir 

tidak ada yang mau bekerja pertukangan/kuli 

seperti yang saya lakukan, kalaupun ada karena 

ajakan keluarganya yang merupakan warga    

pendatang. Walaupun sekarang  sudah ada yang 

mau menggeluti pekerjaan pertukangan, mungkin 

hal ini juga dipengaruh warga pendatang. 

(kenapa bertukang Pak?) kebetulan saja,  saya ke 

Palangka Raya tujuannya hanya cari pekerjaan, 

ternyata pekerjaan bertukang mudah 

mendapatnya,  

P: Biasanya orang  di Palangka Raya pasti punya  

lahan/kebun ditanami apa saja Pak?  

S:  Ya kami punya kebun, tapi tidak luas, kami tidak 

sempat ikut pembagian lahan takut tidak terawat, 

karena kalau tidak dirawat bisa diambil orang, 

jadi lahan kami tidak banyak. Lahan kami paling 

saya tanami pisang, singkong tidak banyak 

memerlukan perawatan, ya kami sekali waktu 

atau jika ada waktu luang dibersihkan.  

      Kami gak ada waktu lagi berkebun/bertani 

seperti orang  lain, berkebun sayur-sayuran yang 

sangat laku dijual. 
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Sarimin. 

Wawancara 

dilakukan tanggal, 8 

Pebruari 2019, di  

 

 P:   Tahun berapa Bapak meninggalkan Basarang, 

kenapapa alasan Bapak ke Palangka Raya? 

 S:   Kami meninggalkan Basarang Tahun 1980. 

     Penghasilan bertani di Basarang sudah tidak  
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kediaman beliau di 

Jalan  Rajawali VII, 

no. 15 Kelurahan 

Palangka, Kecamatan  

Jekan Raya, Kota   

Palangka Raya  

 

     mendukung lagi. Peneliti menyela: “Kenapa 

Pak”? Tanaman padi sering kekurangan air, 

akibatnya padi menjadi kering dan mati, yang 

berakibat   gagal  panen, dan itu sering terjadi. 

Kata orang-orang akibat saluran air dikeruk, air 

yang ada di sawah cepat habis, sehingga jika 

hujan tidak turun sawah cepat kering. Saluran 

tidak berfungsi Pak, walaupun saluran 

pembuangan ditutup tetap saja sawah menjadi 

kering. Peneliti menyela : “Apa memang tidak 

      sama sekali menghasilkan Pak”?. Oh tidak Pak 

yang bermasalah itu tanaman padi sawah, kalau 

tanaman lainnya tidak, kalau  mau menanam padi 

gunung masih bisa hanya biayanya lebih tinggi 

terutama untuk pembersihan lahan. Apalagi 

sekarang tidak boleh dibakar. 

P:  Saya lihat Bapak Sangat berhasil, apa Pekerjaan 

Bapak? 

S:   Pekerjaan yang saya tekuni  bertukang, dari 

bertukang ini saya bisa beli rumah yang saya 

tempati dengan keluarga. Rumah ini saya beli  

     dari pegawai negeri, kebetulan rumah ini di  

      pinggir jalan besar, makanya saya jadikan rumah 

toko (ruko) dan saya sewakan. Dulunya satu 

pintu untuk isteri berjualan, tapi sekarang sudah  

     tua dan tidak sanggup lagi ya disewakan juga, 

anak saya hanya satu dan jadi pegawai jadi tidak 

ada yang mengganti usaha ibunya. Peneliti  

     menyela: “Terus yang ditinggali ini Pak”?. Ini 

dulunya tanah kosong   saya beli, saya bangun 

untuk tinggal. Peneliti menyela: “Punya lahan  
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      lain Pak kalau punya ditanami apa Pak”?). 

Punya Pak ,   tapi saya biarkan begitu saja, agar 

selalu bersih kadang saya mengupah orang untuk 

membersihkannya, karena pekerjaan bertukang 

saja sudah kewalahan Pak, jadi tidak sempat lagi 

bertani.  

P : Apa memang kehidupan di Basarang sangat sulit 

Pak. 

S : Tida juga Pak ! Kami di Basarang bisa saja hidup 

layak, sawah masih bisa ditanami walapun harus 

lebuh bekerja keras, biaya lebih tinggi, tapi 

untuk menyekolahkan anak sangat sulit karena 

harus kost di Kota, akibatnya harus mengeluakan 

sewa rumah, biaya makan dan itu berat bisa 

dipenuhi. Selain itu anak-anak tidak lagi bisa 

membantu bekerja di sawah karena waktunya 

habis untuk belajar di Kota, pulang sekolah tidak 

mungkin pulang kerumah. 
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Harjo Wiyono. 

Wawancara 

dilakukan tanggal,  

10 Pebruari  2019, di 

kediaman beliau di  

Jalan  Bungai Jaya 

RT. II/RW.  III, no 

17, Desa Bungai 

Jaya, Kecamatan 

Basarang, Kabupaten 

Kapuas.   

 

P:  Bagaimana  pertanian tanaman   padi  sekarang  

Pak, katanya dulu sangat subur, mengapa 

berubah ya Pak ? 

 I:   Kalau dulu  dik tanaman padi   disini  hasilnya 

sangat melimpah, bahkan Basarang dulu disebut 

       lumbung padi, karena  bisa memasok beras ke 

Kota sekitar, seperti Kuala Kapuas, Palangka 

Raya.  Sekarang sulit bertani padi disini dik, 

kalau salah perhitungan bisa gagal panen. Peneliti 

menyela : “Maksudnya Pak?”. Maksudnya saat 

tanam harus bersamaan, karena kalau tidak 

begitu, misalnya hanya satu-dua orang yang  
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     tanam, maka hama akan terkumpul disitu,  

     biasanya tanamannya habis dan gagal. Makanya 

dalam satu kawasan persawahan harus semua 

tanam, kalau tidak ya gagal tadi. Selain itu awal  

     tanam harus tepat, artinya, saat hujan  sudah tidak 

turun lagi padi harus sudah berisi (sudah mulai 

tua), karena kalau belum berisi padi akan  

      kering (gabuk). 

P:  Kenapa  Bapak  tidak ikut-ikutan cari pekerjaan 

keluar daerah? 

I: Saya adalah warga transmigran awal yang masih 

hidup, yang lainnya sudah meninggal. Biarlah 

yang muda-muda saya yang  pergi cari kerja 

keluar. Kalau semua pergi,  siapa lagi yang 

tinggal di Basarang, dan siapa lagi  yang ngurus 

sawah. Tentu yang tua-tua ini yang harus 

mengalah , toh masih bisa menghasilkan dari 

tanaman lain. Ya kita “nrima” dan “ikhlas” kan 

ada yang ngatur yaitu Yang Maha Kuasa dan juga 

Pemerintah, apalagi dulu sebelum masuk sudah di 

pesan harus giat, tidak boleh meninggalkan 

lokasi, harus memberi contoh cara bertani 

masyarakat lokal. 

P:  Kalau saya lihat Pak Banyak juga warga  yang 

berhasil secara ekonomi, rumahnya bagus-

bangus. 

 I: Itu yang rumahnya bagus-bagus sebagian besar 

orang Bali, Orang Bali tipenya memang ulet, 

hemat,  hasil panen biasanya tidak dimakan,  

     akan tetapi dijual. Bagi orang Jawa yang  

      rumahnya bagus biasanya mereka bekerja keluar  
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     daerah, tapi mereka tidak pindah, artinya kalau 

pekerjaannya selesai mereka pulang.  
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Sutarno. Wawancara  

dilakukan tanggal, 10  

Pebruari 2019, di 

kediaman beliau di 

Jalan Bungai Jaya 

RT. II/RW.  III, no 

10, Desa Bungai 

Jaya, Kecamatan 

Basarang, Kabupaten 

Kapuas   

 

P:  Bagaimana pertanian padi disini Pak? 

I:   Aduh mas bertani pada sekarang susah, biayanya  

mahal hasilnya belum tentu, tergantung musim. 

Kalau musimnya sesuai perkiraaan, hasilnya 

lumayan. Tapi jika perkiraan musim salah bisa 

tidak menghasilkan apa-apa. Peneliti menyela: 

“Katanya dulu subur?”. Betul mas, dulu waktu 

saya masih  muda tanam padi sangat subur, 

padahal tanpa pupuk, pupuknya cukup jerami, 

rumput yang ada di sekitar yang dibusukan, 

langsung ditanami sudah, tinggal sesekali dilihat 

rumputnya. 

P:  Kenapa tidak ikut pindah atau bekerja musiman 

seperti yang lain? 

 I: Maunya sih ingin juga mas, karena saya dipercaya 

oleh masyarakat dipercaya menjadi ketua 

kelompok tani, jadi saya tidak bisa 

meninggalkan tugas ini, saya harus jadi pelopor 

bagi bagi para petani. Kalau saya pergi, 

waktunya kan tidak bisa ditentukan, saat 

diperlukan pas saya tidak ada, karena itu saya 

putuskan tidak ikut pergi. Saya sering ke 

Kabupaten ke Dinas Pertanian untuk mencari  

       jalan keluar, bagaimana mengatasi sawah yang  
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       cepat kering. Sebenarnya kami sudah  

       menemukan jalan keluar, yaitu menanam padi 

gunung, hanya saja masih ada hambatan,  

       masyarakat tidak boleh    membakar lahannya. 

       Padahal kalau tidak dibakar padinya kalah cepat 

dengan rumputnya. Kalau pada musim hujan 

rumputnya cukup dibalik direndam air, 

rumputnya busuk jadi pupuk, pada musim 

kering tanam padi gunung rumputnya tidak bisa 

dibalik rumputnya tidak busuk, baiknya 

memang dibakar dan jadi pupuk. Sudah dicoba 

dibajak hasil tidak baik, katanya tanah asamnya 

naik karena terlalu dalam. Peneliti menyela: 

“dulu apa juga tidak dibajak Pak”?.   Tidak mas, 

tanah disini berbeda dengan di Jawa, disini 

rumputnya cukup di tajak, dan dibiarkan 

terendam air setelah semuanya busuk, baru 

tanam (nugal).   
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Salamun, S,Ag 

Wawancara 

dilakukan tangggal, 

14 Pebruari 2019, di 

kediaman beliau 

Komplek Marina 

Permai, Blok D. No. 

109, Kelurahan   

Langkai, Kecamatan    

Pahandut, Kota   

Palangka Raya,    

 

P: Tahun berapa Pak Salamun Ke Palangka Raya,  

Bapak Sekarang sebagai Guru, bagaimana 

ceriteranya? 

S:  Kami meninggalkan Basarang Tahun 1983.  Saya 

meninggalkan Basarang hanya berbekal   ijazah 

SD. Di Palangka Raya saya ikut orang     

(pembantu), ketika ada kesempatan, saya ikut 

kelompok belajar paket B (setingkat SMP). 

Setelah saya lulus kelompok belajar paket B,   

     saya oleh majikan dipekerjakan di Hotel Virgo  

     miliknya, sebagai cleaning service. Sorenya saya  
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    diijinkan mengikuti sekolah di PGA, dan setelah  

     lulus, saya diterima menjadi guru Agama di 

     Sekolah Dasar yang saya tekuni sampai sekarang. 

Saya sambil melanjutkan kuliah STAIN 

(F.TARBIYAH Cabang Banjarmasin) yang 

kuliahnya juga sore hari sampai malam. Peneliti 

menyela “ Sepertinya tidak ada hambatan dalam 

menempuh pendidikan di Palangka Raya. 

Betul Pak, kegiatan sekolah sore hari, hampir 

semua Perguruan Tinggi terutama yang swasta 

pelaksanaannya kuliahnya sore hari sampai 

malam, sehingga memberikan kesempatan bagi 

orang-orang yang bekerja dapat melanjutkan 

pendidikannya. Perlu juga saya sampaikan teman-

teman sekolah saya di PGA rata-rata usianya 

diatas usia sekolah. Saya lulus PGA pada usia 

diatas 20 tahun. Ada teman  saya, pagi kerja 

harian PU yang tugasnya membersikan jalanan, 

sorenya sekolah di SMAK. Setelah lulus dia bisa 

kerja di PU (Pekerjaan Umum), bahkan karir 

terakhir sebagai Bendahara proyek, sekarang 

sudah pensiun, dan maaf beliau   sudah 

meninggal. Di Palangka Raya kala itu untuk  

pekerjaan selain pekerjaan  pegawai negeri  

umumnya sudah bisa diakhiri pukul 11.00 sampai  

pukul 12.00, sehingga mereka bisa sorenya 

melanjutkan pendidikan. Kondisi ini yang 

memberi kesempatan pada saya menjadi seperti 

sekarang ini, mungkin kalau saya tidak ke 

Palangka  Raya,    jangankan  menjadi  pegawai  

negeri, pendidikan sayapun mungkin hanya  
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sampai Sekolah Dasar (SD). 

P:  Bagaimana Pandangan Bapak Tentang 

Pertanian di Basarang? 

S:  Dulu waktu saya masih kecil tanaman padi 

sangat subur, hasilnya melimpah. Belakangan 

terjadi perubahan, tanahnya tidak subur lagi. 

Sehingga banyak yang tidak tanam pada padi, hal 

ini berakibat pada gangguan hama, makin sedikit 

yang tanam, hama akan berkumpul satu tempat 

yang tanam, ini juga penyebab orang tidak tanam. 

Makanya biasanya masyarakat bersepakat dulu 

jika mau tanam padi. 

P:   Mengapa meninggalkan Basarang Padahal 

hanya ber Ijazah SD? 

S: Akibat kesulitan hidup orangtua, saya tidak 

sekolah lagi. Hari-hari hanya membantu orang 

tua di sawah. Setelah mendapatkan berbagai 

informasi  dari orang-orang  Basarang yang ada 

di Palangka Raya, saya nekat pergi untuk 

mencari kehidupan baru disana, dan akhirnya ya 

seperti sekarang ini. Memang butuh keberanian  

      dan sekaligus nekat, ternyata Palangka Raya 

memberi harapan dan masa depan kehidupan 

kami. Jika orang bisa, saya harus bisa, ya kalau 

hanya ingin hidup di Basarang juga bisa. 
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Subandi, S. Sos, 

M.AP. 

Wawancara  

dilakukan tangggal,  

15 Pebruari 2019,  

 

P:  Tahun berapa Pak Subandi Ke Palangka Raya? 

Bapak Sekarang sebagai Anggota DPRD Kota, 

Periode ke 3. bagaimana ceriteranya? 

S:  Kami meninggalkan Basarang Tahun 1986. Saya 

ke Palangka Raya hanya punya satu tujuan, yaitu  
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dilakukan di Kantor  

DPD. GOLKAR 

Kota Palangka Raya 

Jalan Tjilik Riwut 

Kota Palangka Raya. 

 

     ingin jadi pegawai negeri, karena itu sejak lulus   

     SMEA saya ke Palangka Raya untuk melamar 

menjadi pegawai negeri. Sampai-sampai saya 

pernah ikut tes ke Jakarta, tapi selalu gagal dan 

sampai saat ini tidak pernah jadi pegawai negeri. 

    Peneliti menyela “Mengapa begitu sangat ingin 

menjadi pegawai negeri Pak?” 

     Pertama, masa depan terjamin karena punya gaji 

tetap sampai masa pensiun. Kedua, status 

pegawai negeri begitu dihormati/dihargai dan 

kata orang tua pegawai negeri itu bagai priyayi 

yaitu orang dihormati. Tapi saya gagal jadi 

pegawai negeri, katanya yang banyak dicari 

tehnis. 

P: Bagaimana Pak Subandi jadi anggota DPRD 

Kota Palangka Raya? 

S: Waktu pertama saya di Palangka Raya, saya 

tinggal dengan teman yang bekerja sebagai 

tukang kebun di kantor KNPI Provinsi 

Kalimantan Tengah, ya saya sambil bantu dia 

kerja disitu. Selanjutnya teman saya berhenti 

karena dapat  

     pekerjaan lain, saya menggantikan teman saya  

     sebagai tukang kebun, dari saat itulah saya   

      terima gaji. Seiring berjalannya waktu saya 

mulai kenal  Bapak Drs. H. Bustomi Idris Ketua 

KNPI sekaligus pengurus Golkar dan anggota 

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Karena 

kebaikan  

     beliau saya ditarik menjadi staf di kantor KNPI 

merangkap tukang kebun. Atas saran beliau saya  
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     sambil kuliah pada sore hari di FISIP Universitas  

      Muhammadiyah Palangka Raya sampai 

memperoleh gelar S.Sos. Atas kebaikan beliau  

     pula saya bisa masuk pengurus GOLKAR Kota 

Palangka Raya, itulah yang membawa saya 

menjadi anggota DPRD Kota Palangka Raya 

sebagai pengganti antar waktu, dua periode saya 

jadi pengganti antar waktu dan periode ini yang 

betul-betul terpilih. Oh iya selama menjadi 

anggota DPR saya kuliah lagi sore sampai malam 

di FISP Universitas Muhammadiyah Palangka 

Raya dan dapat gelar M.AP. Mungkin kalau saya 

tidak ke Palangka Raya, tidak akan menjadi 

sarjana dan mungkin tidak akan pernah menjadi 

anggota DPRD Kota Palangka Raya 3 periode 

seperti sekarang ini. 

P: Bagaimana Pandangan Tentang Pertanian di 

Basarang? 

S:  Dulu waktu saya masih kecil tanaman padi sangat  

subur, sampai-sampai saat panen kami tidur 

diatas tumpukan padi. Belakangan terjadi 

perubahan, tanahnya tidak subur lagi. Peneliti    

      menyela: “Apakah sama sekali tidak 

menghasilkan?” Tidak juga Pak, masih bisa 

ditanami yang lain, khusus tanaman padi harus 

dipupuk dengan pupuk buatan yang harganya 

cukup mahal, sehingga bertani perlu biaya tinggi, 

padahal dulunya tidak perlu pupuk,  inilah 

mungkin penyebab banyak warga basarang pergi 

meninggalkan Basarang untuk mencari kehidupan 

baru yang lebih baik.  
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      Kalau keluarga  saya tidak masalah, orangtua  

     saya punya usaha lain sehingga bisa 

menyekolahkan anaknya ke Kuala Kapuas, kakak 

saya lulus SMEA jadi PNS. Saya juga sekolah di 

SMEA dan saya harus bisa jadi PNS juga, 

makanya saya ke Palangka Raya, karena di 

Palangka Raya masih mudah menjadi PNS, 

teman saya hampir semua jadi PNS, misalnya;  

Wagino; Samsiaty, Sumarno, Triyono, Bardo dan 

lain-lain, yang jadi Polisi juga ada.   

P: Bagaimana dengan pandangan Pak Bandi dengan 

status warga transmigran? 

S:  Maksudnya “apa tidak malu” “tidak juga 

pak”sebenarnya saya tidak pernah berpikir 

seperti itu, selama hidup tidak ada yang membuli 

(biasanya di sekolah) , justru saya bangga dengan 

status saya sebagai anak “Patri” (Putra-Putri 

Trnasmigrani), bisa jadi anggata DPRD Kota 

Palangka Raya, bahkan  pada  setiap  kesempatan      

     saya selalu mengenalkan diri sabagai warga 

transmigran, bahkan saya adalah ketua 

Paguyuban Warga Tranmigran Basarang dan ini 

sudah saya daftarkan ke Dinas Ksbanglinmas 

Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Drs. HM. Saleh 

Wawancara 

dilakukan tangggal, 

17 Pebruari 2019, 

Atas permintaan 

beliau wawancara  

 

P: Yang saya tau Bapak berasal dari Jawa Tengah, 

tepatnya dari Sukoharjo, tahun berapa masuk 

Palangka Raya dan bagaimana ceriteranya? 

I: Saya ke Palangka Raya tahun 1965, yang 

membawa saya dan kawan-kawan Bapak “Tjilik 

Riwut” Gubernur Kalimantan Tengah pertama.  
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dilakukan di Masjid  

Salahuddin 

Univerisitas 

Palangka Raya, 

beliau beralamat   di  

jalan  Yos Sudarso, 

no. 35, Kelurahan   

Menteng, Kecamatan  

Jekan Raya, Kota  

Palangka Raya   

 

      Kami semuanya 53 orang yang semuanya  

     diangkat menjadi Pegawai Negeri di kantor 

Gubernur. Karir teman-teman sangat luar biasa, 

berangkat dari Jawa semuanya hanya lulusan 

SLTA, karir teman-teman paling rendah 

mencapai jabatan eselon III, bahkan  beberapa 

orang mencapai jabatan eselon II. Seperti Tukiyo 

selain pernah  menjadi Kepala Biro Keuangan, 

Asisten di Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah, dan dua periode menjadi Sekda 

(Sekretaris Daerah) Kabupaten Kapuas. Suwandi, 

selain pernah menjadi Kepala Biro Kepagawaian,  

     Asisten seperti Tukiyo, Suwandi juga pernah 

menjabat Pejabat Bupati Kotawaringin Timur. 

P:  Bagaimana Keadaan Palangka Raya Saat Itu? 

 I: Waktu saya masuk Palangka Raya, tidak listrik, 

jalan beraspal hanya sekitat 4 km, tidak ada 

angkutan, kalau musim kemarau panjang, 

palangka Raya bisa gelap gulita karena minyak 

dari Banjarmasin tidak bisa masuk, karena itu 

kawan yang tidak tahan biasanya minta kembali 

ke jawa. 

P: Bapak juga mengajar di ST dan STM Palangka 

Raya. Gimana ceriteranya. Apakah tidak 

mengganggu pekerjaan Bapak, dan apakah 

Bapak juga mendapat ijin dari Kantor Bapak? 

 I: Kala itu Kalimantan Tengah baru terbentuk, 

sehingga sumber daya manusia (SDM) masih 

sangat kurang, penduduk boleh dikatakan tidak 

ada. Karena kekurangan SDM Pemerintah Daerah 

membangun sekolah-sekolah untuk mengisi  
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    kekurangan tersebut. Untuk mengatasi kekurang  

    guru, diisi oleh pegawai kantor Gubernur 

termasuk saya. Bahkan saya juga ditunjuk      

sebagai pembina dibeberapa sekolah seperti di ST 

dan STM, karena kebetulan  saya lulusan STM 

Sukoharjo Jawa Tengah. Jadi muridnya juga 

banyak yang berstatus pegawai, gurunya juga 

pegawai. Peneliti menyela : “ Jam mengajarnya 

bagaimana Pak?   Kami yang dari instansi 

Pemerintah diberi dispensasi mengajar  

    jam 06.00 – 08.00 untuk pagi hari, sedangkan  

sore hari ngajar setelah jam   kantor sekitar pukul 

13.00, saat itu jam kantor 07.00-14.00 tidak  

seketat sekarang. Karena usia siswanya banyak 

yang melebihi usia di tingkatannya, karena 

memang sumber daya manusia kurang, itulah 

dasar pemikiran Pemerintah Daerah dengan 

menyarankan kepada PHT. (Pegawai Harian 

Tetap), PHL. (Pegawai Harian  Lepas), maupun  

PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang masih ber 

Ijasah SD dan SMP disarankan melanjutkan 

sekolah. Fasilitas sekolah ya apa adanya, 

bangunan gedung sekolah terbuat dari bahan 

kayu; dinding terbuat dati papan, ratap dari 

sirap/seng, lantai dari semen. Peralatan praktek 

tidak ada, hanya tergantung dari kreatifitas guru 

yang mengajar. Tidak jarang kalau turun hujan 

banyak sekolah atapnya bocor. Hal ini hampir 

terjadi pada semua sekolah-sekolah suwasta. 

P:  Kalau boleh Tahu bagaimana Bapak 

memperoleh gelar Sarjana. 
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I:  Latar belakang pendidikan saya saat itu lulusan  

      STM, makannya saya diminta membantu  

mengajar “Ilmu Gaya” dan “Ilmu Ukur Ruang” 

di STM, Pak Kimin ES. Lulusan SMA, dia 

membantu mengajar “matematika (aljabar 

analit)” juga di STM,  sedangkan Pak Suhaimi 

Muda Lulusan SMEA membantu mengajar di 

SMEA, dan masih banyak yang lainnya. Tahun 

1970 an didirikan  

     Universitas Palangka Raya, karena penduduk  

      masih sangat sedikit, anak-anak pejabat, 

      umumnya dikuliahkan ke Jawa, jadi 

masisiswanya ya seadanya, mahasiswanya dari 

pegawai termasuk saya, dosennya juga para 

pegawai yang sarjana, jadi saya dkk semuanya 

lulusan Universitas Palangka Raya. 
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Drs. Offeny, M.Si. 

Wawancara 

dilakukan tangggal, 

26 Maret 2019, di 

ruang kerja Beliau 

sebagai Sekretaris 

Jurusan Ilmu 

Pendidikan Sosial 

Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidkan 

Universitas Palangka 

Raya   

 

P:  Maaf Pak, Saya  ada  membaca  artikel Bapak 

yang menyatakan “Pekerjaan Tukang Bangunan, 

Kuli Bangunan, Kuli Jalanan didominasi warga 

pendatang, khususnya warga dari jawa. 

Mengapa demikian? 

I: Dalam kehidupan masyarakat dayak tidak ada 

istilah buruh/kuli, yang ada itu istilahnya “jipen” 

(tawanan/budak) yang diperkerjakan sebagai 

buruh, karena itu status sosialnya para “jipen” 

sangat rendah, mereka dipekerjakan oleh majikan 

jadi (kuli/buruh) dan bahkan bisa  tanpa upah. 

Menurut mitologi masyakat dayak, jika kepala 

manusia untuk persembahan upacara “Tiwah”  
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tidak didapat dari “ngayau”, (berburu kepala dari  

pihak musuh), maka kepala para “jipen” dapat 

dijadikan pengganti untuk persembahan pada 

upacara “Tiwah” (upacara keagamaan sebagai 

Bentuk bakti atau penghormatan kepada leluhur), 

karena para “jipen” ini di alam akhirat bertugas 

melayani leluhur  meraka.   

P: Gimana hubungan kekerabatan masyarakat  

Dayak?”.  

I:  Didalam struktur masyarakat Dayak tidak ada 

hirarki seperti di masyarakat Jawa, karena itu 

dalam penggunaan bahasa juga tidak ada hirarki. 

Kalau di Jawa panggilan pada orang yang lebih 

tua dengan istilah “Panjenengan”, pada orang 

Dayak tidak ada, semuanya sama yaitu 

“ikau”(kamu). *Dalam hal pekerjaan masyarakat 

Dayak lebih cenderung soliter (mandiri), 

masyarakat dayak lebih suka bekerja masuk hutan 

nebang kayu, cari rotan, berladang, cari ikan 

semua itu dikerjakan sendiri dan keluarga, jadi 

hampir tidak dikenal sistem pengupahan, yang 

ada adalah barter. Di kalangan masyarakat Dayak 

sebernarnya ada istilah “Handep” (gotong 

royong) yang bentuknya gantian, yaitu saling 

membantu dalam pekerjaan,  misalnya si A 

membantu si B, jika pekerjaan si B sudah selesai, 

gantian si B membantu pekerjaan si A sampai 

selesai. Ada budaya masyarakat dayak yang tidak 

produktif, biasanya jika habis panen karet mereka 

akan istirahat, mereka baru bekerja lagi jika 

persediaan mau habis, sekarang sudah mulai  
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     ditinggalakan, mereka sudah bisa menabung di  

     Bank seperti masyarakat lainnya.  

P: Mengapa tidak ada hirarki seperti orang Jawa, 

Orang Banjar, orang batak, dan lain-lain. 

I:  Persisnya saya tidak tahu, tapi dari literatur yang 

pernah saya baca bahwa, di tanah  Dayak tidak 

pernah ada penjajahan dan tidak pernah  ada 

kerajaan, karena itu paham kesetaraan atau 

“egaliter” menjadi ciri kehidupan masyarakat 

Dayak. Selain itu dari hasil penelitian saya, ada 

kecenderungan orang Dayak berpendidikan, 

khususnya yang menempuh pendidikan di Jawa 

memberi nama anaknya-anaknya dengan nama 

depan orang Jawa yang status sosialnya tinggi, 

misalnya “Temenggung Tandang”, “Temenggung  

Jayakarti”, “Ngabe Sukah” “Ngabe” berasal dari 

kata “Ngabei”, ”Pangeran Samudra”, “Patih 

Rumbih”, ”Patianom”, berasal dari kata “Patih 

Anom”, “Panglima Batur” dan lain-lain. 

Mungkin ini salah satu indikasi keinginan untuk 

membentuk hirarki dikalangan masyarakat 

Dayak. Beda dengan nama depan  “Pangkalima”  

bukan “Panglima” , nama depan “Pangkalima”   

diberikan pada orang yang memiliki ilmu 

kesaktian dan nama ini diberikan setelah dia 

memiliki ilmu kesaktian.   

 

 

 

  



RIWAYAT HIDUP 

Suparman, Lahir tanggal 4 Juni 1959 di Desa 

Tisnogambar, Kecamatan Bangsal Sari, 

Kabupaten Jember, JawaTimur,  sebagai putra 

ke-3 dari 5 bersaudara dari Pasangan    H. 

Abd. Karim (Sagi) dan Hj. Siti Zaenab. 

Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di 

Jember. Tahun 1975 karena tidak bisa 

melanjutkan ke SLTA, memutuskan merantau 

ke Palangka Raya. 

Tahun 1977 masuk STM lulus Bulan Juni Tahun 1980 (karena ada perubahan 

tahun lulus dari Desember ke Juni). Masuk PT. (UNPAR sekarang UPR pada 

Prodi Pendidikan Matematika Lulus Tahun 1985. Tahun 1986 diangkat menjadi 

Dosen Pada Prodi Pendidikan Matematika sampai sekarang. Karena sibuk di 

Organisasi S2 Baru diselesaikan tahun 2011.dan 2017 baru masuk  S3 pada 

Pragram Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Direktorat Pacasarjana Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Menikah dengan Sandiaty tahun 1983 dikaruniai 3 orang anak Zulvan Sugiantoro 

(Ipan), Indri Meilaza Fitri (Pipit), dan Julizar Isya Pandu Wangsa (Agil). Ipan 

Sudah menikah dengan Trisna Wijayanti, Pipit sudah menikah Adi Sanjaya, 

sedangkan si Bungsu masih menempuh pendidika S1 Matematika Murni 

Universita Indonesia.   

Pengalaman mengajar, selain di FKIP UPR, saya juga mengajar di IAIN Palangka 

Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Akademi  Kebidanan Palangka 

Raya, dan Universitas Terbuka (UT). 

Pengalaman pekerjaaan, Tahun 1977-1979 bekerja di PT Asuransi Jiwasraya, , 

Tahun 1980-1983 bekerja di Mawil Hansip Kalimantan Tengah sebagai Pegawai 

Harian Tetap (PHT), Tahun 1983-1986 bekerja sebagai PNS  di Kanwil 

Transmimigrasi Kalimantan Tengah, Tahun 1986 mengundukan diri dari PNS 



Kanwil Transmigrasi karena diangkat jadi Dosen di Jurusan Pendidikan 

Matematika FKIP UPR. 

Pengalaman Organisasi, dimulai sejak Mahasiswa, Masuk HMI, KNPI, AMPI 

yang membawa masuk pengurus Partai GOLKAR. Sejak dilarangnya PNS masuk 

Partai, akhirnya hanya aktif pada Organisasi Kemasyarakatan, Pernah menjadi 

MD Muhammadiyah Kota Palangka Raya, dan sempai sekarang masih aktif 

sebagai Sekretaris Umum ICMI Kalimantan Tengah, Wakil Ketua KAHMI 

Kalimantan Tengah. 

 




