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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah.  

 Rasionalitas  pilihan warga Transmigran Jawa asal Basarang pindah ke 

Kota  Palangka Raya untuk  mencari pekerjaan atau mencari kehidupan baru. 

Padahal mereka sudah memiliki pekerjaan tetap di daerah asalnya Basarang yaitu 

bertani. Sebagai trnasmigran, mereka telah diberikan/disediakan lahan oleh 

Pemerintah  seluas 4,25 hektar  setiap kepala keluarga. Lahan tersebut terdiri dari 

0,25 hektar lahan pekarangan, 2 hektar lahan usaha1(siap tanam), dan 2 hektar 

lahan usaha 2 (belum siap tanam). Walaupun saat ini berdasarkan PP. 2 Tahun 

1999 pemerintah hanya menyediakan 2,25 hektar lahan siap tanam, sedangkan 

yang 2 hektar lainya jika diperlukan dapat mengajukan permohonan, dengan sarat 

harus  digarap, jika tidak digarap haknya akan dicabut. Lahan seluas itu sudah 

cukup untuk hidup layak dalam satu keluarga kecil.  Bahkan menurut Huzaimah  

(2015) bahwa secara  umum warga transmigran asal jawa, hidupnya secara 

ekonomi lebih baik dari pada warga lokal.  

Pertambahan warga Transmigran Jawa asal Basarang yang ada di 

Palangka Raya cukup signifikan, dari data paguyuban warga Transmigran Jawa 

asal  Basarang yang ada di Kota Palangka Raya pada tahun  2005,   hanya 

beranggotakan sekitar 20  kepala keluarga,  sekarang sudah  hampir 100 kepala 

keluarga yang menjadi anggota paguyuban tersebut, belum  termasuk mereka 

yang belum menjadi anggota dan yang belum berkeluarga. Fenomena ini yang  

dapat dicermati adalah, mengapa mereka melakukan perpindahan/urbanisasi 

padahal mereka di Basarang (kampung halamannya) telah memiliki pekerjaan 
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sebagai petani, sementara pindah ke Palangka Raya belum tentu apa yang 

dikerjakannya menghasilkan sesuai yang diinginkannya.  

Warga Transmigran Jawa asal Basarang pindah atau mencari pekerjaan 

baru di kota Palangka Raya dapat dipastikan ada faktor –faktor yang 

mempengaruhi, diantaranya hasil pertanian yang ditekuni di Basarang sudah tidak 

lagi mencukupi untuk hidup layak, dan mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya 

harga penjualan hasil panen tidak lagi seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, 

serta faktor sosial lainnya. Masalah demikian juga terjadi di negara agraris lain 

seperti di Vietnam, munurut laporan Nguyen. dkk. (2019)  yang di Published: 30-

Juni-2019 pada  “Social Siences Journal” bahwa di  “Deltra Mekong” para petani 

juga mengalami hambatan-hambatan diantaranya, masalah perluasan lahan, harga 

produksi beras/padi, dan biaya produksi, dan hal ini menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah Vietnam dalam mencari jalan keluarnya.  

 Berbeda dengan Warga Transmigran Jawa asal Basarang, mereka belum 

mampu memecahkan masalahnya, karena itu mereka banyak yang mencari 

alternatif pekerjaan baru menjadi pendatang  di Kota-kota sekitar seperti ke Kuala 

Kapuas, Banjarmasin, Barito Kuala dan yang paling banyak adalah ke kota 

Palangka Raya. 

Keberadaan mereka  di Palangka Raya paling tidak membawa tiga 

konsekwensi;  pertama, hilangnya/berkurangnya  tenaga kerja di daerah asal 

(Basarang) dan  mengakibatkan banyak lahan-lahan  pertanian  yang menjadi 

tanggung jawab mereka menjadi terlantar;  kedua, menjadi  menambah beban 

pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, hunian, 

serta beban sosial lainnya; dan ketiga, munculnya  dampak sosial lainya, akibat 
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perbedaan budaya, agama, tradisi, dan kebiasaan-kebiasan yang dibawa dari 

daerah asalnya. Masalah demikian juga diungkapkan Timur (2002), dalam 

pulikasinya  16 Desember 2002 pada “Social Siences Journal” mengatakan 

bahwa migrasi dalam 50 tahun terakhir menjadi masalah dunia, dan  umumnya 

terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.    

Pekerjaan yang ditekuni oleh Warga Transmigran Jawa asal Basarang di  

Palangka Raya sangat bervariasi. Mereka ada yang menekuni pekerjaan formal, 

misalnya menjadi pegawai negeri/suwasta, dan yang lainnya menekuni pekerjaan 

non formal ataupun  informal, seperti  menjadi pedagang, tukang bangunan, serta 

pekrjaan upahan lainnya, serta sedikit ada yang aktif di Partai Politik.  Semua 

pekerjaan yang ditekuni Warga Transmigran Jawa asal Basarang di Palangka 

Raya, tidak banyak  yang menekuni pekerjaan bertani sebagaimana pekerjaan di 

daerah asalnya Basarang,  padahal lahan untuk pekerjaan bertani  mudah didapat, 

dan hasilnya sangat mudah pemasarannya BPS (PDA , 2016). 

 Hasil observasi menunjukan bahwa pekerjaan bertani Warga 

Transmigran Jawa asal Basarang justru  hanya menjadi pekerjaan sampingan.  

Artinya semua dari mereka (Warga Transmigran Jawa asal Basarang) tidak ada 

yang menekuni pekerjaan bertani sebagai pekerjaan pokok. Padahal pekerjaan di 

bidang itu cukup menjanjikan. Pertanyaannya mengapa mereka enggan 

menggeluti pekerjaan dibidang pertanian sebagai pekerjaan pokok. Mungkin 

sebagaimana diungkapkan diatas, mereka berasal daerah transmigrasi yang 

pekerjaan pokoknya adalah bertani. Tentu  mereka ke kota Palangka Raya   tidak 

akan menggeluti pekerjaan bertani, karena tujuan meraka menginginkan adanya 

perubahan. Karena itu pekerjaan yang ditekuninya adalah pekerjaan lain 
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diantaranya menjadi tukang bangunan, pedagang informal (pedagang sayur, 

penjual bakso/pentol bakso, kue camilan), sedikit pegawai negeri/swasta/dan  ada 

yang terjun di Politik menjadi pengurus partai, dan ada yang menjadi  anggota 

DPRD Kota Palangka Raya ataupun DPRD Propinsi Kalimantan Tengah. 

Kalau dilihat dari status sosial  ekonominya  mereka  tidak semuanya 

berhasil,  bahkan banyak juga yang tidak lebih baik dari  status sosial ekonomi 

ketika mereka saat masih menetap di  kampung asalnya Basarang. Lalu mengapa 

yang tidak berhasil tetap bertahan di kota Palangka Raya dalam kehidupan yang 

belum tentu menjamin masa depannya. Sementara di daerah asalnya Basarang 

mereka masih mempunyai lahan pertanian yang cukup untuk menopang 

kedidupannya. Mereka dapat menggeluti kembali pekerjaan bertani sebagaimana 

biasa mereka lakukan sebelum meninggalkan Basarang. Lahan yang selama ini 

ditinggalkan dapat digarap kembali  untuk menopang kehidupannya. Hal 

demikian hampir jarang dilakukan, mungkin karena malu, kalaupun  ada yang 

kembali adalah mereka yang berhasil untuk berinvestasi dari keberhasilannya di 

kota Palangka Raya. 

Perpindahan yang mereka lakukan ini jika hanya bermotif ekonomi,  

seharusnya mereka cukup menjadi pekerja musiman, yaitu  saat lahan pertanian 

tidak memerlukan penanganan, misalnya, habis tanam,  nunggu musim panen, 

atau nunggu musim tanam baru tiba. Apalagi menurut UU ketransmigrasian (  UU 

No 15 Tajhun 1997 dan UU No. 29 Tahun 2009), transmigran  dilarang 

meninggalkan lokasi, bagi yang melanggar larangan itu   dapat dikenankan sanksi, 

dan sanksi terberat adalah pencabutan hak-haknya sebagai transmigran.  

Realitanya mereka tidak demikian, mereka lebih memilih menetap di Palangka 
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Raya sebagai masyarakat urban, hal ini berarti ada motif lain yang mempengaruhi 

sikap mereka. 

Pada sisi lain secara khusus dalam  perencanaan pemerintah, wilayah 

transmigrasi Basarang  adalah daerah  yang dipersiapkan  sebagai tujuan 

penempatan Warga Transmigran asal Jawa dan Bali dengan tujuan untuk 

menunjang pembangunan Kabupaten Kapuas. Sebagaimana diungkapkan Utomo 

(1993), bahwa penempatan transmigran ke daerah tujuan secara umum, adalah 

dalam rangka menunjang pembangunan di bidang pemerataan dan pensebaran 

penduduk, peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi, 

perluasan lahan pertanian khususnya untuk tanaman pangan, penciptaan lapangan 

kerja bagi para transmigran di daerah transmigrasi, penyediaan tenaga kerja, 

mengurangi kemiskinan, pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum 

tersentuh yang berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi, pemenuhan 

swasembada pangan, pemerataan pembangunan di Indonesia, peningkatan 

persatuan dan kesatuan melalui akulturasi, serta meningkatan pertahanan dan 

keamanan diseluruh wilayah Indonesia. Karena itu untuk menjamin terwujudnya 

tujuan pelaksanaan transmigrasi, pemerintah menyediakan fasitas berupa, setiap 

Kepala Keluarga telah disediakan 4 hektar lahan pertanian dan 0,25 hektar  

sebagai lahan perumahan dan  pekarangan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan 

bangunan perumahan, peralatan pertanian, bantuan pupuk, serta jaminan hidup 

selama satu tahun.  

Basarang sebagai daerah tujuan transmigrasi dalam penempatannya 

dilakukan pada tahun 1961 -1968. Saat ini  Basarang  belum berkembang secara 

signifikan jika dilihat dari pertambahan penduduk, perluasan lahan pertanian, 

https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui-dan-tidak-dapat-diperbaharui
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serta berkurangnya tenaga kerja dibidang pertanian. Fakta ini dapat dilihat dari 

tidak  banyak  bertambah jumlah rumah penduduk, banyaknya lahan pertanian 

berubah fungsi menjadi kebun nanas, kebun karet, atau kebun-kebun tanaman 

keras lainnya, serta masih banyak lahan yang terlantar.  Perubahan fungsi lahan 

pertanian menjadi kebun tidak semata-mata dikarenakan untuk mendapatkan 

pertambahan penghasilan,  melainkan  juga lebih dikarenakan tidak tersedianya 

tenaga kerja yang memadai. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep ideal 

sebagaimana diungkapkan diatas. 

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi pergerakan atau 

perpindahan penduduk/tenaga kerja Warga Transmigran Jawa asal Basarang ke 

daerah lain khususnya ke kota Palangka Raya bukan semata-mata dikarenakan 

tidak tersedianya lapangan pekerjaan, melainkan lebih kepada perubahan 

(rasionalitas pilihan) jenis pekerjaaan ke jenis  pekerjaan lainnya, yang di 

dalamnya ada motif-motif dan makna serta tujuan tertentu. Daerah tujuan dari 

upaya pergerakan/perpindahan penduduk/tenaga kerja warga transmigran jawa 

asal Besarang antara lain; (a) Ke-kota Kuala Kapuas sebagai ibukota kabupaten 

yang membawahi daerah transmigrasi Basarang,  sebagai pekerja musiman; (b) 

Ke- Pelaihari (kabupaten Tanah Laut) Kalimantan Selatan, mereka  berkebun 

cengkeh, ; (c) dan kekota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan 

Tengah, mereka belum menentukan pilihan pekerjaan. 

Berbagai alasan pergerakan/perpindahan  Warga Transmigran Jawa asal 

Basarang  ke-daerah tujuan adalah sebagai berikut; (a) ke Kuala Kapuas umumnya 

berdagang dan bersifat musiman, mereka tetap tinggal di Basarang; (b) ke 

Kalimantan Selatan khususnya (Kabupaten Tanah laut) mereka menjual seluruh 
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aset yang ada di Basarang untuk membeli lahan baru disana untuk berkebun 

cengkeh karena pada saat itu berkebun cengkeh sangat menjanjikan ; (c) dan ke-

Kota Palangka Raya, banyak ragam pekerjaan yang digelutinya, mereka yang 

menetap maupun tidak menetap, umumnya mereka  menjual lahan atau aset yang 

dimilikinya di Basarang dan ada yang tidak menjualnya. Keunikan inilah sangat  

memerlukan penjelasan ilmiah yang mungkin membawa manfaat bagi para “stake 

holder” untuk mengambil  kebijakan ataupun pebinaan warga transmigran 

khususnya dan masyarakat pedesaan umumnya. 

Terkait dengan pilihan pekerjaan mereka yang menetap di Palangka Raya 

tidak ada yang menekini pekerjaan  pertanian sebagai pekerjaan pokok, padahal 

kalau dilihat dari luas wilayah kota Palangka Raya seharusnya pertanian sangat 

menjanjikan; pertama, tidak banyak yang mengeluti pekerjaan tersebut terbukti 

hanya  9,76%;  kedua, untuk mendapatkan lahan pertanian sangat mudah, banyak 

lahan tidur yang belum termanfaatkan, bahkan jika ada yang mau memanfaatkan 

lahan tersebut khususnya untuk pertanian, banyak  pemilik lahan akan senang hati 

meminjaminya, karena pemilik lahan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 

kebersihan dan keamanan, karena jika tidak dibersihkan secara berkala, lahan bisa 

hilang/dikuasai oleh orang lain (mafia tanah); ketiga, prospek pamasaran hasil 

pertanian sangat baik, karena selama ini kebutuhan akan bahan pangan, khusunya 

beras, sayur-sayuran, dan daging ayam masih menggantungkan dari kalimantan 

Selatan.   Selanjutnya tiga jenis pekerjaan ( pertanian, perkebunan, dan perikanan) 

hanya ± 4% (lebih kecil dari pekerja bangunan ± 15 %)  BPS. (PDA, 2016), ini 

artinya pekerjaan pertanian memiliki prospek baik untuk ditekuni.  
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Berikut gambaran potensi  kota Palangka Raya sebagai  daerah yang 

menjadi tempat tujuan melakukan mencari pekerjaan  warga Transmigran Jawa 

asal Basarang, memiliki luas ± 2.678 kilometer persegi, jumlah penduduk 

sebanyak  259,865 orang kepadatan penduduk 349 orang perkilometer persegi.  

Dengan komposisi jenis pekerjaan; Pertanian/Perkebunan/Perikanan sebesar 

11.614 orang atau 9,76%; Pertambangan 1.085 orang atau 0,9%; Industri 3.614 

orang atau 3%; Bangunan 15.374 orang atau 12,9%; Perdagangan 34.922 orang 

29,33%; Angkutan 4.269 orang 3,6%; kemasyarakatan 5.277 orang 04,4%; dan 

sosial 42.891 orang 36%  BPS (PDA,  2016 ).  

Kenyataan dilapangan pekerjaan mereka pada umumnya adalah buruh 

bangunan, pedagang sayur keliling ataupun pedagang sayur menetap, penjual kue, 

penjual bakso keliling/menetap, dan pekerjaan serabutan lainnya. Pekerjaan ini 

dipilih karena pekerjaan ini mungkin relatif tidak memerlukan modal besar, cukup 

dengan tenaga, dan pekerjaan ini relatif tidak diminati oleh masyarakat lokal, hal  

ini mungkin yang menjadi salah satu alasan mereka  memilih kota Palangka Raya 

menjadi tujuan perpindahan Warga Transmigran Jawa asal Basarang.   

Dalam hal menekuni pekerjaan  mereka bukan sekadar mencari 

pekerjaan, akan tetapi ada motif-motif dan makna-makna subjektif dalam 

menentukan pilihan pekerjaan. Bagi sebagaian kecil dari mereka yang memiliki 

pendidikan yang memadai dan skill yang cukup, mereka berusaha  bersaing untuk 

memperoleh pekerjaan formal, seperti  menjadi pegawai negeri maupun pegawai 

swasta, atau profesi lainnya seperti masuk dalam  partai politik. Fakta di lapangan 

terdapat beberapa orang warga Transmigran Jawa asal Basarang menjadi pegawai 

negeri, pegawai swasta dan pengurus partai, serta anggota DPRD, umumnya 
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mereka dari kalangan muda. Semua pencapaian tersebut berdampak pada 

peningkatan status, baik ekonomi maupaun   sosial, yang menurut pandangan 

mereka hal ini sungguh sangat membanggakan bagi diri sendiri dan keluarga 

maupun masyarakat daerah asalnya.  

Pilihan pekerjaan dan perpindahan ke kota Palangka Raya mungkin ada 

hubungannya dengan latar belakang mereka sebagai transmigran.  Sebagaimana 

diketahui, bahwa warga transmigran Basarang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa 

Timur, pekerjaan  di daerah asalnya (jawa) adalah buruh tani, dan biasanya 

miskin, tidak memiliki lahan, pendidikan rendah, dan umumnya mereka berasal 

dan Pedesaan. Didalam kultur budaya  jawa masyarakat golongan ini disebut 

kaum buruh atau pekerja  (buruh tani),  dimana kehidupan dan pekerjaannya  

tergantung kepada masyarakat pemilik lahan (majikan). Karena itu kehidupan 

mereka tidak akan pernah berkembang , pekerjaan, upah atau penghasilan mereka 

tergantung dari pemilik lahan atau majikan 

Mengikuti program transmigrasi adalah salah satu upaya pemenuhan 

kebutuhan keluarga serta  untuk mencapai motif-motif lain  yang menjadi tujuan 

mereka atau  paling tidak dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. 

Mengikuti  Program  Transmigrasi mereka  tidak lagi  dalam bekerja  tergantung 

pada pemilik lahan (majikan).  Mereka telah memiliki lahan sendiri, tetapi 

mengapa mereka masih mencari pekerjaan kekota, padahal pekerjaan di daerah 

sudah tersedia,  jikalau hanya untuk menambah penghasilan, mereka cukup hanya 

jadi pekerja musiman.  Sebagaimana yang diungkapkan Maslow, bahwa ketika 

manusia telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, manusia akan berupaya meraih 
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kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu pengakukan/penghargaan atau dalam rangka  

aktualisasi diri. 

Gambaran Transmigran Jawa di daerah asalnya, sebagian besar bekerja 

disektor ekonomi primer yang salah satunya yaitu petani (buruh), dengan rumah 

“gedeg” (dinding rumah yang terbuat anyaman bambu) dan pekarangan rumah 

seadanya. Menurut  Geertz dalam Hidayat  (2015),  pekerjaan demikian dilakukan 

secara turun temurun oleh kaum buruh (wong Cilik), sedangkan pemilik adalah 

majikan yang disebut kaum Priyayi.  Geertz selanjutnya dalam perspektif Agam 

membagi masyarakat jawa dalam tiga golongan yaitu; abangan, santri dan priyayi, 

namun dalam perspektif kebudayaan, Geertz  membagi masyarakat jawa menjadi 

dua golongan yaitu kaum priyayi dan wong cilik (masyarakat biasa). Budaya 

inilah yang memunculkan stratifikasi sosial ; seperti kaulo dan gusti, tuan dan 

hamba, atau bawahan dan atasan, konsekwensinya adalah kehendak tuan harus 

dijalankan. Dampak dari semua ini memunculkan “stigma” bahwa sebagai buruh 

tani dipandang masyarakat kelas dua,  pekerjaan bertani (buruh) mereka anggap 

pekerjaan “hina”.  

Pandangan ini semakin merajalela ketika  Belanda datang ke Indonesia, 

kaum “priyayi”  (para yayi atau adik-adik raja) mendapat sebutan baru sebagai 

kaum bangsawan,  mereka memperoleh fasilitas pendidikan dan mereka yang 

memperoleh pendidikan, pada gilirannya akan dapat mengabdi menjadi pegawai 

Belanda, walaupun dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan sesuai 

dengan  stratifikasi sosial saat itu.  Sejak saat itulah dikenal istilah  feodalisme 

(tuan tanah) mulai berkembang di Indonesia. Walaupun feodalisme di Indonesia 

berbeda dengan feodalisme di Eropa, feodalisme di Eropa memunculkan adanya 
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ikatan budak sahaya dengan tuannya, sedangkan Feodalisme di Indonesia, 

memunculkan adanya ikatan antara buruh tani dan tuan tanahnya. Di Eropa 

dikenal konsep “feudum” yaitu pengusaan lahan secara besar-besaran oleh feodal 

(bangsawan), sedangkan di Indonesia kalaupun ada feodalisme hanyalah terbatas 

pada prilaku manusia sebagai warisan sistem politik lama dan dari akibat 

penjajahan oleh Belanda. 

Menurut Soeyatno  (2015) feodalisme di Indonesia terutama di Jawa 

memiliki stratifikasi sosial sebagai berikut ; (1). Santono Dalem, mereka ini 

adalah keluarga raja, seperti Pangeran yang digolongkan sebagai kelas penguasa ; 

(2). Abdi  dalem mereka adalah pegawai kerajaan yang membentuk kaum priyayi 

yang juga diberi hak mengusai lahan sebagai hadiah dari pengabdiannya; (3). 

Kawula dalem, yaitu rakyat biasa yang mengabdi pada kerajaan. Ketiga struktur 

itu berkembang menjadi budaya yang melahirkan sekat-kekat serta perbedaan 

dalam kemampuan dan kualitas hidupnya. Walaupun dalam perkembangannya 

feodalisme di Indonesia pengaruhnya berangsur-angsur menurun setelah 

banyaknya bangsa Indonesia berpendidikan. Mereka tidak lagi menginginkan 

adanya sistim kekuasaan yang turun-temurun, melainkan berdasarkan 

kemampuan, kecakapan dan  ketrampilan. Hal ini dimulai sejak politik etika yang 

diberikan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada bangsa Indonesia. Pada 

mulanya hanya putra putri priyayi yang berkedudukan tinggi saja yang diberikan 

fasilitas untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah  Belanda. 

Tetapi lama-kelamaan muncul kesadaran pentingnya pendidikan dikalangan non 

priyayi yang memiliki ikatan kerabat dengan para priyayi, dengan cara menitipkan 

putra-putrinya untuk bersekolah.  Melalui  pendidikan yang diperoleh putra-
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putrinya, mereka  dapat status sosial baru menjadi priyayi, atau  dapat 

meningkatkan  status sosialnya di masyarakat.  

Masalahnya  tidak semua masyarakat dapat kesempatan mengabdi atau 

mempunyai ikatan kekerabatan  dengan para priyayi, dan jumlahnya lebih besar. 

Kelompok inilah yang paling banyak mengikuti Program Transmigrasi, mereka 

adalah kelompok  masyarakat yang tidak termasuk dalam tiga golongan di atas. 

Masyarakat  yang mengikuti Program Transmigrasi adalah masyarakat yang 

digambarkan  oleh Hidayat  (2015)  sebagai buruh tani, dengan rumah “gedeg” 

dan pekarangan rumah seadanya, tidak mempunyai lahan sendiri, bahkan sebagian 

lagi dari mereka, rumah tempat tinggal mereka lahannya adalah milik majikan 

atau tinggal di tanah  “Bengkok” (lahan milik Desa).  

Mengikuti Program Transmigrasi yang diselenggarakan Pemerintah, 

ketergantungan kepada majikan sudah tidak lagi, mereka sudah menjadi tuan bagi 

dirinya sendiri. Dengan lahan pekarangan 0,25 hektar dan lahan pertanian 4 hektar 

perkeluarga sudah cukup untuk membangun keluarga sejahtera di daerah, dimana 

mereka ditempatkan sebagai masyarakat transmigrasi.  Apalagi menurut ketentuan 

UU No 29 Tahun 2009 pasal 16 diantaranya mereka dilarang meninggalkan 

daerah pemukiman, dan  sesuai pasal 35D UU No 29 tahun 2009 bagi yang 

melanggar ketentuan pasal 16 UU No 29 Tahun 2009 sanksi terberatnya adalah 

dicabut haknya sebagai transmigran.  

Realitanya banyak warga Transmigran Jawa asal Basarang banyak yang 

meninggalkan daerahnya. Fenomena ini memerlukan jawaban, dan  melalui 

penelitian ini, jawaban atas pertanyaan- pertanyaan; (a) mengapa mereka mencari 

pekerjaan baru dengan tujuan Kota Palangka Raya yang letaknya sangat jauh, 
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sementara di Basarang mereka sudah memiliki pekerjaan bertani di lahan yang 

diberikan pemerintah seluas 4,25 ha. ; (b) mengapa mereka tidak ada  yang 

menekuninya pekerjaan pertanian, padahal peluang pekerjaan pertanian di kota 

Palangka Raya sangat menjanjikan; (c) ada motif apa sehingga mereka memilih 

menetap  di Kota Palangka Raya. Fenomena ini  menarik untuk dikaji dengan 

harapan  hasilnya dapat dijadikan masukan agar Program Tramsmigrasi  kedepan  

dapat terlaksana  sesuai rencana, tujuan, dan harapan.   

B. Masalah Penelitian. 

Mencermati masalah-masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, 

banyak fenomena-fenomena yang memerlukan penjelasan/jawaban, misalnya 

mengapa mereka meninggalkan  kampung halamannya Basarang, mengapa  Kota  

Palangka Raya yang menjadi tujuan melakukan tindakan, mengapa mereka tidak 

ada yang mengeluti pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan pokok, sementara lahan 

mudah didapatkan hasilnya mudah dipasarkan. 

Bagaimana memperoleh jawaban dari  permasalahan tersebut diatas, 

maka masalah  yang akan dikaji meliputi  pemahaman, pemaknaan, serta motif  

dari tindakan yang dilakukan WargaTransmigran Jawa asal Basarang, yang 

difokuskan pada mereka   yang tinggal di kota Palangka Raya. Adapun masalah 

penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana  pemahaman  dan  pemaknaan Warga Transmigran Jawa   

tindakan yang dilakukannya? 

(2) Apa motif  Warga Transmigran Jawa  memilih menetap di Kota Palangka 

Raya? 
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C. Tujuan Penelitian. 

Untuk dapat mengetahui dengan baik apa yang menjadi pokok 

permasalahan  masalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

(1) Memahami pemahaman  dan pemaknaan Warga Transmigran Jawa   terhadap 

tindakan yang dilakukannya 

(2) Memahami motif (faktor-faktor) Sehingga   Warga Transmigran Jawa asal 

Basarang memilih menetap di Kota Palangka Raya. 

D. Manfaat Penelitian. 

Secara teoritis penelitian ini berusaha mengkontruksi, merekontruksi, 

ataupun mendekontruksi  proposisi-proposisi  terkait dengan  Rasionalitas   

Pilihan  Warga Transmigran Jawa Meninggalkan Basarang.  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi : 

1. Bagi  para “stake holder” untuk bersikap dan bertidak dalam perspektif 

pembangunan masyarakat transmigran dan masyarakat desa sekitarnya. 

2.  Bagi pemerintah  dapat dijadikan  sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

pengambilan kebijakan dalam rangka  penyelenggaraan program transmigrasi 

serta pembinaan bagi Warga Transmigran ataupun bagi warga sekitar dalam 

perspektif pembangunan bangsa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi serta dapat dijadikan 

pijakan dalam penelitian sejenis atau penelitian tindak lanjut. 

 

 

 
 
 
 




