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Ringkasan Eksekutif

Transmigrasi menjadi salah satu alternatif kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan mengurangi angka kemiskinan. Namun ternyata belum
memberikan kontribusi yang nyata dalam menurunkan angka
kemiskinan nasional dan daerah.

Adanya regulasi yang mengatur tentang ketransmigrasian
yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 memberikan
pedoman dalam pelaksanaan program transmigrasi nasional.
Sedangkan, ketersediaan kuota untuk calon transmigran
masih terbatas karena adanya berbagai kendala.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu
bersinergi untuk terus berupaya dalam mensukseskan
program transmigrasi nasional melalui peningkatan
pemahaman calon transmigran, ketersediaan data dan
informasi yang memadai dari calon transmigran, serta upaya
melibatkan stakeholder lain untuk mendukung program
transmigrasi.

Sumber : www.tagar.id
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Melihat jumlah penduduk di Pulau Jawa khususnya

Jawa Timur, saat ini populasi penduduk mencapai 40,67

juta jiwa atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia

yaitu sebanyak 270,2 juta jiwa. Kondisi kependudukan di

Jawa Timur semakin menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara penduduk yang

membutuhkan potensi sumberdaya ruang sebagai

sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya

ruang yang tersedia (Sutanto, et.al, 2019). Sementara

jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih berada di

atas rata-rata nasional. Pada Maret 2022 jumlah

penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.181.290 Jiwa

atau 10,38%, sedangkan untuk nasional jumlah penduduk

miskin sebesar 26,16 juta Jiwa atau 9,54%.

Pada dasarnya program transmigrasi bertujuan untuk membantu mengatasi

ketimpangan distribusi penduduk, khususnya antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Namun, sejauh

ini program pemerintah yang diperkenalkan sejak tahun 1950 belum sepenuhnya berhasil

sesuai dengan yang diharapkan. Ketimpangan distribusi penduduk antara Jawa dan luar Jawa

masih terus berlanjut hingga sekarang. Selain mengurangi kepadatan penduduk, program

transmigrasi juga diperuntukkan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran

yang masih tinggi melalui redistribusi aset.

Problematika Program Transmigrasi  Jawa Timur

Permasalahan lain adalah

kemampuan yang dimiliki pemerintah

kurang sepadan dengan banyaknya minat

masyarakat untuk bertransmigrasi terlihat

dari besarnya alokasi anggaran belum

dapat mengimbangi tingginya minat

masyarakat untuk bertransmigrasi.

Sementara di satu sisi perhatian

pemerintah daerah kab/kota terhadap

program transmigrasi masih cukup tinggi,

ditunjukkan dari banyaknya kerjasama

yang telah dijalin antara pemerintah

daerah asal di Jawa Timur dengan

pemerintah di daerah tujuan transmigrasi

(Sutanto & Restianingati, 2022)
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Regulasi dan Implementasi Program Transmigrasi 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Program Transmigrasi sebagai

model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. Pertama,

meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan

masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). Kedua, membangun kemandirian

(transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). Ketiga, mewujudkan

integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu

tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 

Apa Hambatan Pelaksanaan Program Transmigrasi di
Jawa Timur?

Lamanya Waktu Pemberangkatan Transmigrasi

Waktu pendaftaran dengan keberangkatan yang sangat lama, menunggu keputusan
kuota yang tersedia dan anggaran yang memadai serta kesiapan daerah tujuan.

Pendaftaran transmigrasi di Jatim mencapai mencapai 558

kepala keluarga (KK)

Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi sebanyak 165 KK

namun ditunda karena adanya Pandemi Covid-19

Mendapat kuota untuk 63 KK yang akan diberangkatkan ke UPT Lemban Tongoa
Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, UPT Raimuna Kab. Muna dan UPT Watutinawu
Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, UPT Saluandeang Kab. Mamuju Tengah
dan UPT Salusisu Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Setiap keluarga
yang berangkat akan mendapatkan fasilitas rumah sederhana, lahan usaha, sarana
dan peralatan, penyuluhan, serta biaya hidup.

2020

2021

2022

“Saya sekeluarga mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya harus
mengundurkan diri dari pendaftaran transmigrasi, sebab kedua putri
kami mendapatkan beasiswa penuh dari sekolah terdekat. Suami
juga sudah bekerja di penambangan pasir, sedangkan saya berjualan
dekat dekat sini.”

Hasil Wawancara dengan Keluarga Bapak Edi Agus Prasojo (38 tahun), 
Kab. Lumajang 
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Pengaruh Keluarga dalam Keputusan Transmigrasi

Sebagian besar kepala keluarga calon transmigran yang diamati menyerahkan urusan proses
pengurusan transmigrasi ini kepada istrinya, hal ini banyak dilakukan karena sebagian kepala
keluarga sehari hari sibuk bekerja bahkan ada yang bekerja di luar kota dan berbulan-bulan
baru pulang

Karakteristik Pekerjaan Calon Transmigran yang Diragukan

Batas Usia Transmigran Tidak Sesuai Persyaratan

Banyaknya Rombongan atau Anggota Keluarga yang Dibawa

Sebagian besar karakteristik pekerjaan yang dimiliki calon transmigran kurang spesifik.
Banyak yang bekerja serabutan dan kurang ahli dalam bidangnya misalnya pertanian, kuli
bangunan sementara

Calon transmigran merupakan usia produktif dan tidak melebihi usia yang ditetapkan
dengan pertimbangan kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup di daerah transmigrasi

Terdapat kriteria tertentu untuk membawa keluarga ke daerah transmigrasi, pertimbangan
jumlah anak dan istri yang hamil. Karena anggota keluarkan diharapkan dapat membantu
pekerjaan Kepala Keluarga.

Potensi Calon Transmigran Jawa Timur

Penduduk yang bekerja pada
Februari 2022 sebanyak 21,93 juta orang,
meningkat sebanyak 900,63 ribu orang
dari Februari 2021. Potensi transmigrasi
juga dipengaruhi oleh data kemiskinan,
pasangan usia subur dan juga
kepadatan penduduk (Aisha et.al, 2022).
Berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan
politik pelaksanaan program
transmigrasi di Jawa Timur sangat
mendukung namun dari sisi kondisi
sosial, ekonomi dan politik daerah
tujuan transmigrasi justru menjadi
dinamika baik pada level pemangku
kepentingan maupun level masyarakat
bawah ( Rochim & Handoko, 2018).

Perkembangan Tenaga Kerja Jawa Timur 
Tahun 2019 - 2022 (juta)

Sumber : Data Dinamis Biro Perekonomian, Agustus 2022

Calon transmigran lebih diprioritaskan untuk korban bencana alam. Hal ini
merupakan cara mudah merekrut transmigran, karena seringnya terjadi letusan gunung
berapi, gempa bumi, gelombang air pasang, dan banjir di Jawa Timur. Sesuai dengan
beberapa ketentuan yang disyaratkan untuk mengikuti transmigrasi, korban bencana alam
memang tidak perlu memenuhi kriteria yang lain, meskipun sebagian besar korban
bencana alam, secara ekonomi dan kesejahteraan tersebut berada dalam kondisi yang
lebih menguntungkan daripada kondisi transmigran pada umumnya.

Pemerintah juga sudah sejak lama memberikan kesempatan bertransmigrasi bagi
purna tugas TNI, terutama dalam kerangka kebijakan keamanan, pertahanan dan
keterlibatan anggota TNI untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa. Penyelenggaraan
program transmigrasi personel TNI merupakan bentuk kepedulian untuk lebih memberikan
kesejahteraan bagi prajurit maupun PNS TNI AD yang memasuki MPP/pensiun yang
pelaksanaannya di integritasikan dengan transmigrasi umum yang diselenggarakan oleh
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI.
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Rekomendasi 

Pengintegrasian data dan Informasi Calon 
Transmigran

Daftar Pustaka

a. Perbaikan data mengenai karakteristik sosio-ekonomi calon
transmigran

b. Mengintegrasikan data transmigran dengan data program
kemiskinan pada Dinas Sosial

c. Bekerja sama dengan Camat/Kepala Desa untuk
memetakan data calon transmigran di pedesaan

Peningkatan Pemahaman terhadap 
Program Transmigrasi

a. Sosialisasi program transmigrasi lebih intensif dan secara
sistematis melalui komunikasi interpersonal individual
dengan pendekatan persuasif

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
memfasilitasi layanan hotline khusus transmigrasi dan
berkoordinasi dengan Kab/Kota

c. Penyempurnaan Prosedur Teknis baik terkait pendaftaran,
keberangkatan, keberlanjutan hidup, serta prospek usaha

d. Advokasi program transmigrasi baik melalui media cetak,
elektronik, dan media sosial

a. Pelibatan pihak swasta melalui kerjasama pengembangan
usaha di Kawasan transmigrasi

b. Menggandeng tokoh masyarakat untuk mendukung
program dan memotivasi calon transmigrant

c. Kerjasama Pelatihan yang sesuai minat calon transmigran
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