
BAB I 

PENDAItULUAN 

.§ 1. Pa!1dangan Unun 

Masalah penduduk eli Indonesia, karena disebabkan karena penye 

baran pendlXiuk diantara pu].alrpJ!aU Yant;! tidak rrerata. 5ebagian ~ 
sar :t 80 % penduduk tin\T9i!l di Pulau Jawa yang 1uasnya :: 1/14 Inde. 
nesia selli.n9ga kepadatan pendlXiuk di Jawa 1ebih tinggi dari 1uar _ 

Jawa. Besarnya junlah pendu:iuk di ,Tawa disertai dengan an9ka per

1:aItbahan penduduk yang tinggi sedangkan l.apangan kerja yang dapat 

disediakan rnakin laJPa makin terbatas telah nenyebabkan j1.m\lah pe _ 

ngangguran yanq serrakin I!Eni~t dengan seqala akibatnya teJ:hadap 

kehidupan sosial dan ekoncrdi. sedangkan di 1ueit' Jawa tetjadi lee .. 

1angkaatl tenaga kerja sehingga ;emangunan ekonan:Lnya nebjadi sa 

rlgat l..ata'ban. 01eh kaxeM itu ~11l cliusahakan adanya penerataan 

i=E!llyebaran penduduk antara Jawa dan 1uar Jawa sehinclga tujuan j~ 

ka panjang perri:lan<Junan ekonani bisa tercapai. Dalam usaha pemera

taan penyebaran pendlXiuk tersel.,Jt; telah sejak lana Petrerintah IIen9: 
adakan pemindahan penduduk dad JcMa ke 1uar Jawa dengan rrengada 

kan Transmigrasi. Narnun delTdk::an usaha tersebut belum dapat ITellCJ! 
tasi kepincanqan jUlllah pendu:i:;~ yang disebabkan kemaIrpuan untuk 

rrengadakan Transr.ti.grasi secara besar-besaran masdh sal19'at t:el:batas, 

dana yang dapat disediakan ju;,g t~rbatas, alat transportasi untuk 

rremi.ndahkan pendlXiuk dari Jcwa ke 1uar Jawa'terbatas dan sebagai. 
• 

nya, 

Sejak Pelita I dalam tahoo 1969 transmigrasi telah ditekankan 

sebagai unsur yang penting dalam kebijaksanaan perrDangunan dan ke

berhasilan peni:langunan daLmt Pelita I tersebut telah melegakan Pe
•	 rrerintah sehinqga pada PeJi.ta II dan Pelita III secara optirnis Pe

rrerintah mene~ target yang semakin tinggi.. 
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Untuk Pelita II Pemerintah I1l3lletapkan target transmigrasi sebanyak 

250.000 Kepala Ke1uarga (KK) dan pada Pelita III ditetapkan sebanyak 

500.000 KK. Realisasi dari target tereebut, dalam Pelita II hanya 

bisa dipinclahkan eebanyak 301.13fl jiwa atau sebanyak 68.168 KK. 

Dengan rrelihat pada hasil tereebut, agaknya target dalam Peli 

ta III akan sukar diwujudkan. Namun clemikian ltBSih bisa diharapkan 

mengingat semakin pesatnya penduduk di JeMa dan berarti pula serna 

kin senpitnya tanah pertanian di Ji'Ma telah rrenyebabkan kesenpatan 

kerja di bidang pertanian semakin berkurang akan rnendorong penduduk 

pedesaan untuk keluar dari desanya. l'.danya dorongan tersebut l'leI!tJeri 

pe11JlUlg baik pada Panerintah untuk dapat I!E!WIljudkan transmigrasi ~ 

pert! yang diharapkan. Namun daniki.an, per1u disadari ~'a lr..td<: 

dapat merealisir naksoo tereebut, halltJatan-hantlatan yang rrenghaJ-angi 

PEmin9katan jUlllah kepala ke11.lar9li yang c'Iitransrnigrasikan yang ltE 

nyangkut penyediaan dan penyiapan 1ahan dan kegiatan-kegiatan peng

koordinasian dalam kegiatan-keqi.atan perni.ndahan dan penenpatan eli 

hilanqkan. Kenyataan sanpai saat ini, laban yang disediakan tidal< 

sasUBi untuk usaha tani karena topografi yang tidak datar, tanahnya 

tidak S1Jbur dan sebagainya. Hambatan yang lebih besar ter1etak pada 

nesalah persiapan lokasi karena seperti pada masa-masa yang la1u , 

persiapan lokasi ini sering terlar:Dat dibandingkan dengan rencana 


pemindahan penduduk. Masalah koordinasi da1am usaha transmigrasi s~
 

nantiasa meni.JIbulkan persoalan-persoalan. Pada dasarnya transni~
 

9i ~ prClgr!ll1\ yang nenyancd<ut beJ:bagai. seitter dan yang I1EI1EE
 
1ukan BU!bangan dari beberapa 1ent>aga dan departenen dalaro I!Elaksa


nakannya. Der1gan demi.kian akan menyulitkan pelaksanaan program 


transnigrasi yang nenqakibatkan target Berta tujUM transmigrasi ~
 

pert! yang telah digariskan tidak tercapai.
 

untuk lebih trenSukseskan pttlgrarn transmigrasi, per1u pula dipikirkan
 

usaha-usaha untuk meningkatkan jUlllah transrnigrasi Swakarsa, yai.tu
 

perpindahan penduduk dari Pulau Jawa. tanpa bantuan Perrerintah dan 


tanpa organisasi dalam bentuk apapun juga. PerpiMahan senacarn ini
 

telah terjadi sejak berabad-abad lamanya dan akan tetap berlangsung 

terus tanpa adanya kebijaJesanaan Paoorintah. Persoalannya ialah ~ 

9a1mMa men1ngkatkan secara besar-besaran junlah transrni.grasi ~ 

!carsa ini. 
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Untuk itu diperlukan lTOtivasi-rrotivasi yang dapat IlEnarik r:enduduk 

Pulau Jawa Imtuk pinclah keluar Jawa denoan sendirinya, sehi~a sa

saran kebijaksanaan IJl1I.IlI tran&nigrasi yang ditujukan kepada terl~ 

sananya transrnigrasi Swakarsa (Spontan) yang teratur dalam junlah 

yang sebesar-besarnya akan terwujud walaupun sudah ada usaha-usaha 

Pelrerintan Imtuk 11l211ingkatkan Transmigrasi Spontan ini namim ~ 

usaha t.ersebut rrasih dinilai kurang berhaaiI karena kebijaksanaan

kebijaksanaan untuk mendoronrr Transmi(\'I'asi Swakarsa ini belun per

nab dirunuskan secara konkrit. Y"'.berhasilan Transmi<Jrasi swakarsa 

ini t.erutmla tidal< disebabkan oleh ke!JerhasHan kebijaksanaan-kebi 

jaksanaan Pelrerintah t.etapi lebih banyak ditentukan akal budi daya 

dan kewi.raswastaan lrerek" ya;1g memungl<inkan lTEreka lrelihat dan me

nanfaatkan keS€Jlltla.tan-kesarpatan guna ~rbaiki Y.ehidupan mereka. 

~lihat parla keberhasilan tersebut. kiranya pczlu diperhatikan 

hubungan-hubungan di daerah pe!l'u.\'-.invlr~, tersedianya pekerjaan sege

ra Irereka tiba di daerah pe!I1lJk:knn1.m k~ nEreJia. Kecuali 

itu llDti.vasi yang lain juga per lu oipcrhatikan. M:ltivasi yang sa

ngat penting Ialnh harus ada days tah.k yang rreyakinkan penduduk 

di JilMa halMa di daerah p:o.mIlki.rMn yar.'c' bam nanti IlEreka akan hidup 

lebih sejuhtra. Daya tarik yane ffil1d:1h adalah tanah pertanian, jika 

ada jarninan bahwa ada tan",h yan", di.'JOroleh clengan ClIM-euna atau 

murah dan bahwa tanah di.scrta tllk lriljJ( atau hak guna yang dapat 

diwariskan dan kemudahan untuk berorodukai serta keamanan dan lai!:. 
lain, akan lebih msndoronq Transnugrasi Swakarsa. yang lebih besar. 

D9ngan berhasilnya mendorong Tran3migrasi swakarsa ini, usaha ~ 

rataan penduduk dan usaha peneratnan penbangunan eli seluruh Nusan

tara ini akan bisa terwujoo denqan lebih cepat dan Ketahanan Nasi£ 

nal akan scmakin rnoningkat. 

§ 2. Tujuan Penelitian 

Jawa Timur l!'U!'Punyai andil yang sangat besar dalam rrensukses

kan program Transmigrasi. Untuk lebih Ireningkatkan kemampuan da 

lam arti dapat rreningkatkan jumlah transmigrasi dari ,Tawa Timur P'9!. 
lu diusahakan =i.ngkatkan jurnlah calon-calon transmigran baik Be 

bagai calon transmigrasi llrrlllm dan transrnigrasi swakarsa. 
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5anpai. saat ini kesulitan tcrutama dalarn useha meningkatkan jt.:mlah 

transmigrasi swakarsa • 

lhtuk: itu penelitian ini diadakan dengan tujuan , 

a.	 Mancari infornasi rrengenai. keedaan sosial ekonani. pen

duduk, lata.r balakanc pendidikan, keadaan keluarga dan 

seregainya • 

b.	 Pengetahuan pend\rluk rre~nai program transmi.grasi Be£ 
ta keinginan-keinginan penduduk untuk ikut transmigra

si. 

c.	 !-1encari rotivasi-l1Otivasi yang diperlukan untuk dapat 

rreningkatkan usaha transmigrasi spontan ( swakarsa ). 

Dari hasH penelitian tersebut , diharapkan dapat dianbil ke

jaksanaan-kebijaksanaan yang sebaik-baiknya untuk trendorong pendu

duk ikut program transmigrasi swakarsa sehi.ngga usaha peningkatan 

transmigrasi sesuai dengan program yang ditetapkan dapat tercapai, 

bahkan terlanpaui • 

•	 3. Msthoclologi 

3.1.	 PeImasalahan 

Dalarn usaha peningkatan transrnigrasi swakarsa dari jawaTiJnur 

dihadapkan pada pennasalahan sebagai berikut , 

a.	 Sulitnya mencari calon transmigrasi swakarsa dari daerah

daerah di Jawa Timur. 

b.	 Sulitnya menentukan kEbijaksanaan-kehijaksanaan untuk ~ 

dorong p?nduduk untuk ikut transmigrasi SI,mkarsa. 

3.2.	 Hipotesa , 

Berdasarkan pada pennasalahan-pernasalahan tersebut diatas , 

maka penelitian ini didasarkan pada hipotesa sebagai berikut: 

DenJan diketahuinya rrotivasi penduduk untuk ikut transmiqrasi 

dapat ditentukc'1Il kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sebaik-~ 

nya untuk l!EI1dorong penduduk ikut transmigrasi swakarsa ~ 

ga program tran.smigrasi akan lebih berhasil. 
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3.3.	 Pengumpulan data , 

Data yang digunakan dalarn analisa ini edalah 

a.	 Data primer yai tu, data yang diperoleh dari pendlrluk de 

ngan ~ daftar pertanyaan yang telah dipersiap

kan terlebih dahulu, 

Methode yang digunakan dal<IDl pengunpulan data pri..rrer ialah 

dengan IlEl'Iggunakan stratified randcm sarrpling. 

Seb<lgai strata adalah 

- Kabupaten 

- Kecamatan 

- Desa 

- Kepala keluarga. 

Dari hasil survey pendahuluan ke daerah dan dengan zrenggu 

nakan rothode sanpling tE?.rsebut diatas dapat diperoleh 

sartping design sebagai berikut 

KABUPATEN DESA JlJMLAH KK 

Banyuwangi BanytMal1gi Pencatigan 30 

Singonegaran 35 

Kepatihan 40 

~'Jongsorejo Alasbulu 38 

Bajulm3ti 37 

Watukebo 30 

Malang Singosari Candirenggo 35 

Klampoh 32 

l'Jonorejo 38 

Lawang 42 

Sunberporong 34 

Bedali 26 

'I'Ultpang 37 

Kidal 36 

Duwet 33 
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KABUPATEN KECl\MATAN DES!'. JtJMLAH KK 

~diri Garnpengrejo SUllt>erejo 35 

Tugurejo 30 

Gogorante 40 

Hates Karanganyar 35 

Suret>eragung 36 

q::J!lor",jo 34 

Pesantren Pesantren 37 

Bawang 35 

pakunden 33 

b.	 Data sekunder 

Untuk rrelengkapi data priIn£r juga digunakc-m data sekunder 

yang dapat diperoleh dari, lent>aga-lenbaga ataupun instan

si-instansi yang berkarrpet:en, antara lain 

Per:Erintah daarah seterrpat. 

-	 Departaren-depcrteJren yang berl1ubungan dengan 

transmigrasi. 

•
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