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MODEL ALTERNATIF PEMUKIMAN KEMBALI (RESETTLEMENT) 

PENDUDUK YANG TERKENA PEMBANGUNAN 

Oleh : Opan S. Suwartapradja 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah mengubah lingkungan, baik 

lingkungan fisik  maupun lingkungan sosial. Dari segi fisik berubahnya alih fungsi 

lahan akan mengurangi keberadaan flora dan fauna dan berkurangnya flora akan 

mengganggu habitat bagi satwa liar baik hewan maupun burung-burung yang pada 

gilirannya mengurangi keberadaan fauna tersebut. Alih fungsi lahan berdampak juga 

terhadap sumber penghidupan penduduk dan perubahan-perubahan dalam tatanan 

kehidupannya. Hilang atau berkurangnya sumber daya lahan, berarti  harus mencari 

sumber daya pengganti, baik dalam bentuk sumber daya yang sama, mengoptimalkan 

sumber daya yang tersisa dan atau menggantikannya dengan sumber daya yang baru.  

Penduduk yang terkena dampak pembangunan baik positif maupun negatif 

terdapat yang terkena langsung dan tidak langsung. Mereka yang terkena langsung 

adalah  yang berada di dalam dan di luar tapak proyek yang asetnya dipergunakan 

untuk kepentingan pembangunan. Bagi yang bermukim di dalam tapak proyek selain 

kehilangan assetnya juga harus pindah dan yang bermukim di luar tapak proyek 

(guntai) hanya kehilangan asetnya saja. Hilangnya sumber daya  merupakan dampak 

negatif dari suatu pembangunan dan jumlahnya tidak sedikit. Penduduk yang terkena 

dampak tidak langsung adalah  yang bermukim  di luar tapak proyek yaitu buruh tani 

yang mengandalkan kehidupannya di daerah tapak proyek. Sedangkan penduduk 

yang mendapatkan dampak positif adalah yang bermukim disekitar tapak proyek  

yang tidak terkena pembangunan yang dapat  menciptakan lapangan usaha di sektor 

jasa dan perdagangan yaitu  memanfaatkan peluang-peluang usaha yang  muncul 

bersamaan dengan keberadaan proyek.  
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Pelaku pembangunan terus berusaha untuk mengeliminir dampak yang 

ditimbulkannya, yaitu dengan meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak 

negatif (Soemarwoto, 1988). Kasus ini terjadi dalam setiap pembangunan baik dalam 

skala besar maupun sekala kecil yang dilaksanakan di berbagai negara di dunia ini. Di 

negara kita penanganan dampak positif maupun dampak negatif mengacu kepada 

undang-undang No. 27 tahun 1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Undang-

undang ini  dalam implementasinya masih belum optimal terutama dari segi sosial 

baik yang terkait dengan kompensasi, pemindahannya maupun jaminan sosial di 

tempat yang baru.  

Penduduk yang terkena langsung mendapatkan kompensasi yang mengacu 

kepada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masalahnya adalah tidak 

hanya terkait dengan segi teknis, yaitu kompensasi yang diberikan tidak selalu 

menguntungkan dan pemukiman kembali (resettlement) tidak selalu menjamin 

kehidupan yang bersangkutan, akan tetapi juga terkait dengan segi budaya, yaitu 

pecahnya komunitas dan harus mengadaptasikan diri dengan lingkungannya yang 

baru untuk memfasilitasi kembali ke cara hidup semula.     

  

II. DAMPAK PEMBANGUNAN  TERHADAP PENDUDUK  

2.1. Dampak Terhadap Penduduk dan Aset yang Di milikinya 

Besaran jumlah penduduk yang terkena dampak pembangunan terkait dengan 

besar atau kecilnya proyek pembangunan itu sendiri. Pada pembangunan bendungan 

misalnya, jumlah penduduk yang terkena lebih besar dibandingkan dengan 

pembangunan industri, perumahan dan pembangunan rumah sakit. Pada 

pembangunan Bendungan Volta di Ghana sebanyak 78.000 orang harus pindah yang 

bermukim di 700 desa (Bennet, 1978 :2 dalam Goldsmith dan Nicholas Hildyard, 

1993:23). Danau Kainji di Nigeria memindahkan 42.000 orang (Bennet, 1978 :8 
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dalam Goldsmith dan Nicholas Hildyard, 1993:23). dan Bendungan Tinggi Aswan 

120.000 orang (Fahim, 1981:62 dalam Goldsmith dan Nicholas Hildyard, 1993:23).. 

Bendungan lainnya seperti Kariba 50.000 orang (Bennet, dkk, ed, 1978 :2 dalam 

Goldsmith dan Nicholas Hildyard, 1993:23)., Bedungan Keban di Turki 30.000 orang 

dan Bendungan Ubolratana di Thailand 30.000 orang. Jumlah  yang terkena 

pembangunan bendungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Proyek Pa Mong 

di Vietnam yang memindahkan 450.000 orang (Goldsmith dan Hildyard, 1993:23). 

Pembangunan bendungan di negara kita seperti PLTA Saguling memindahkan sekitar 

20.000 orang ((PPSDAL- LP-UNPAD,  1982),  PLTA Cirata 25.000 orang 

(PPSDAL- LP-UNPAD, 1985)  dan Waduk Jatigede sekitar 30.000 orang (PPSDAL- 

LP-UNPAD, 2004).  

Aset milik penduduk meliputi semua kekayaan yang dimilikinya, tetapi  yang 

diberikan kompensasi yaitu  bangunan, tanah dan tanaman yang berada di atasnya (PP 

No. 36 tahun 2005). Untuk mengetahui kekayaan milik perorangan ini dilakukan 

pendataan oleh pihak pemrakarsa terhadap ketiga aset tersebut. Kekayaan yang didata  

berdasarkan status dan jenisnya, sehingga dapat merekam semua asset secara rinci 

dan dapat  diketahui jumlah, luas dan  besaran kompensasi yang akan diterimanya.  

Pendataan dilakukan oleh petugas dan disaksikan langsung  pemilik yang 

bersangkutan. Data hasil pengukuran kemudian dicocokan dengan tanda bukti 

kepemilikan yaitu berupa balangko atau kikitir yang statusnya diakui secara adat.  

Namun dalam implementasinya tidak semua pemilik dapat menyaksikannya karena 

pada saat pendataan tidak berada di tempat atau sedang bepergian untuk memenuhi 

keperluan lain di luar daerahnya. Dampaknya adalah akurasi data dan atau 

ketidaksesuai data antara hasil pengukuran dengan bukti kepemilikan. Seperti, 

ketidaksesuaian luas, lahan sawah menjadi lahan darat atau sebaliknya. Begitu pula 

bangunan, seperti rumah permanen menjadi semi permanen dan rumah semi 

permanen menjadi panggung. Ketidaksesuaian data tersebut diketahuinya menjelang 

kompensasi dilaksanakan dan kemudian di data kembali. Hasil pendataan ulang ini 
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tidak langsung diganti rugi, akan tetapi menunggu termin berikutnya, sehingga dapat  

menghambat kelancaran pemindahan. 

Dampak pembangunan terhadap asset penduduk adalah menurunnya nilai asset  

yang berada di daerah tapak proyek dan meningkatnya harga lahan didaerah sekitar 

proyek. Kasus ini terjadi secara alamiah, yaitu menurunnya harga didaerah rencana 

tapak proyek karena terjadi stagnasi. Sebaliknya harga-harga lahan di daerah sekitar 

tapak proyek meningkat dengan tajam, tidak sebanding dengan harga ganti rugi. 

Dampaknya, luas pemilikan lahan semakin berkurang yang pada gilirannya 

menimbulkan pemiskinan.  

 

2.2.  Kompensasi 

Kompensasi terhadap asset penduduk, di negara-negara yang sedang 

membangun khususnya pembangunan bendungan selalu menyisakan permasalahan 

sosial (Goldsmith dan Nicholas Hildyard, 1993; Stanley, 1994) . Permasalah ini 

terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat yang 

terkesan memaksakan demi kepentingan nasional. Di sisi lain  penduduk yang  

mengorbankan kekayaannya dan harus pindah meninggalkan daerahnya tidak 

beruntung dan atau dirugikan. Dari pihak pemrakarsa terus melanjutkan 

pembangunan fisik dan atau kurang memperdulikan masalah sosial dengan 

pertimbangan mengejar target waktu yang telah ditentukan. Alasan klasik ini terjadi 

pada pembangunan Bendungan Amazon di Brasilia yang menenggelamkan 123 desa 

(Goodland, 1978 : 45 dalam Goldsmith dan Nicholas Hildyard, 1993:38), 

Pantabangan di Luzon Flipina (Doya, 1980), Volta Hulu di Ghana , Mazaruni Hulu di 

Guyana, Aswan di Mesir, Sanxia di Cina, Kainji di Nigeria, Keban di Turki, 

Ubolratana di Thailand, Pa Mong di Vietnam (Goldsmith dan Hildyard, 1993 :23-37) 

dan kasus Kedung Ombo di Indonesia (Stanley, 1994).  

Di negara kita kompensasi yang diberlakukan menunjukkan gejala yang sama, 

tetapi lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Kompensasi ini sering 

menyisakan masalah karena perbedaan argumentasi yang dikemukakan oleh masing-
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masing pihak. Dasar hukum yang  dijadikan argumentasi oleh pihak pemrakarsa atau 

pemerintah turut menentukan besaran kompensasi. Pada tahun 1980-an misalnya, 

dasar hukum yang dipergunakan adalah Kemendagri No. 15 tahun 1975. Pada masa 

itu harga harga ganti rugi sangat rendah dan terkesan dipaksakan, sehingga rakyat 

terpaksa menerimanya. Pada tahun 1990-an, kemudian keluar Keppres No. 55 tahun 

1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Berdasarkan Keppres tersebut kompensasi relatif lebih baik karena mengacu 

kepada nilai jual objek pajak (NJOP). Di era reformasi relative lebih baik yaitu 

mengacu kepada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum melalui musyawarah 

dengan dasar perhitungan mengacu kepada NJOP. Sedangkan argumentasi yang 

dikemukakan penduduk mengacu kepada perkembangan harga yang berlaku disekitar 

proyek pembangunan yang meningkat dengan tajam sebagai dampak pembangunan 

itu sendiri karena NJOP terjadi stagnasi (Bennet, dkk, ed, 1978 :2 dalam Goldsmith 

dan Nicholas Hildyard, 1993:23). Argumentasi kedua belah pihak sebetulnya cukup 

rasional dan dapat dipahami serta mengikuti prosedur yang benar yaitu melalui 

musyawarah, akan tetapi pihak pemerintah selalu mengkaitkannya dengan  

keterbatasan dana yang tersedia, sehingga penduduk berada pada pihak yang selalu 

mengalah atau dirugikan. 

 

2.3.  Pemindahan  Penduduk 

Pemindahan penduduk yang terkena pembangunan secara konseptual 

dilaksanakan pada fase pra konstruksi yaitu sebelum kegiatan fisik dilaksanakan. 

Artinya, kegiatan fisik dilaksanakan setelah tapak proyek itu dikosongkan atau sudah 

tidak ada penghuninya. Pembangunan yang memperhatikan aspek sosial ini relatif 

tidak  menimbulkan masalah, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan dengan 

lancar. Pada proyek pembangunan terutama proyek-proyek besar yang melibatkan 

sejumlah penduduk harus pindah, pelaksanaan pemindahannya sering mengalami 
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keterlambatan karena belum adanya kesepakatan harga dan belum tuntasnya 

pembayaran ganti rugi. 

Faktor lain yang terkait dengan pemindahan penduduk adalah menentukan 

lokasi penampungan.  Pemindahan yang dilakukan selama ini melalui program 

transmigrasi yang diprakarsai pemerintah pusat. Program  ini sebetulnya cukup baik 

akan tetapi kurang diminati, yaitu penduduk lebih memilih daerah sekitar 

pembangunan dalam kecamatan atau dalam kebupaten yang sama. Ini mengandung 

pengertian bahwa mereka masih terikat dengan daerahnya tanpa difasilitasi 

pemerintah. Penduduk yang berpindah di sekitar proyek pembangunan yang tidak di 

fasilitasi pemerintah berdampak terhadap kondisi ekonominya yaitu  tidak meningkat 

dari keadaan semula.  

 

2.4. Perpindahan Penduduk dan Pecahnya Komunitas 

Secara konseptual mobilitas penduduk dapat dibedakan kedalam dua bagian 

yaitu mobilitas permanen atau migrasi (migration) dan mobilitas non permanen atau 

sirkulasi (sirculation). Perbedaannya, migrasi mempunyai niatan untuk pindah dan 

sirkulasi tidak mempunyai niatan untuk pindah. Sirkulasi atau ulang alik 

(commuting) disebut  nglaju (Jawa), dug –dag (Sunda) yaitu pelaku (movers) yang 

bekerja di luar daerah dengan cara pulang hari atau musiman (Mantra, 1985). Movers 

ini didominasi oleh kaum laki-laki yaitu  usia produktif yang berumur 19 –  35 tahun. 

Dari kelompok umur tersebut yang menonjol adalah usia 19-24 tahun yang berstatus 

belum menikah dan kemudian diikuti kelompok umur 25 – 29 baik yang  belum 

menikah maupun yang sudah menikah dan kelompok umur 30- 34 tahun yang 

berstatus menikah. Baik di Jawa maupun di luar Jawa penduduk muda mempunyai 

mobilitas yang lebih tinggi daripada penduduk yang lebih tua. Di antara migran dan 

bukan migran di Jawa  39 % migran berusia 15 – 24 tahun dan bukan migran 21,2 % 

dan untuk luar Jawa pada kelompok umur tersebut 33,7 % migran dan 21,9 % bukan 

migran (Wirosardjono, 1985 :299). 
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Berbeda dengan movers. Migran yang berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain sebagian besar berstatus kawin yaitu kelompok umur produktif 30 – 34 tahun. 

Penduduk yang berada pada kelompok umur tersebut  lebih banyak melakukan 

perpindahan dibandingkan dengan kelompok umur 25 – 29 tahun dan 20- 24 tahun. 

Mereka ini adalah golongan  menengah ke bawah baik petani maupun  yang bekerja 

di sektor jasa dan perdagangan. Hasil penelitian Mangoenpoerejo dalam Singarimbun 

(1985:105) terhadap calon transmigran 47,5 % adalah keluarga yang tidak punya apa-

apa dan dari mereka itu 90,5 % tidak mengenyam sekolah menengah. 

Pertimbangannya adalah faktor ekonomi yaitu bagi mereka yang sudah lama berumah 

tangga ekonominya kurang berkembang kemudian memutuskan untuk  pindah. 

Sedangkan kelompok umur di bawahnya berusaha untuk tetap bertahan dan apabila 

kondisi ekonomi kurang menguntungkan mereka pindah mengikuti orang lain atau 

teman dan kerabatnya yang sudah berada di daerah tujuan.  

Pindah atau migrasi dari suatu tempat ke tempat lain bagi calon migran 

memerlukan suatu pertimbangan yang matang karena berpindah tempat tinggal  

diartikan sesuatu hal yang penuh risiko dalam membangun ekonomi rumah 

tangganya. Penduduk yang tidak mempunyai rencana, niatan atau tidak berniat 

pindah tidak hanya terikat dengan tempat kelahirannya dan sistem nilai yang telah 

melembaga dalam kehidupannya bersama komunitasnya akan tetapi juga terkait 

dengan keyakinan mereka bahwa berpindah tempat tinggal sesuatu yang harus 

dihindari karena mempunyai suatu risiko kegagalan yang tinggi. Keterikatan terhadap 

tempat kelahiran merupakan suatu kecintaannya terhadap daerahnya dan sistem nilai 

yang berlaku dalam kehidupannya belum tentu dapat ditemukan di tempat lain. Oleh 

karena itu penduduk yang terkena pembangunan yang diharuskan untuk pindah 

dihinggapi oleh perasan yang “tidak menentu”, sehingga  pertimbangannya kurang 

matang.  

Hal ini mengandung pengertian bahwa berpindah merintis kembali 

(ngawaratah) ekonomi rumah tangganya di tempat yang baru. Pemulihan ekonomi 

rumah tangga ini diperlukan waktu yang tidak sedikit yaitu berkisar antara  5 – 10 
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tahun (Suwartapradja, 2009). Artinya, bila dalam kurun waktu tersebut ekonominya 

berkembang dengan baik maka ia dikategorikan berhasil dan apabila tidak 

berkembang maka dikategorikan tidak  berhasil.  

Pengambilan keputusan untuk pindah tidak mudah dan memerlukan beberapa 

pertimbangan yang harus diputuskan serta memerlukan waktu yang relatif lama. 

Pengambilan keputusan seperti ini lebih banyak dialami oleh calon migran yang 

berstatus kawin, yaitu pertimbangan  anak, istri dan orang tua atau mertua yang dalam 

teori push dan pull faktors disebut rintangan antara (Lee, 1974). Pertimbangan 

terhadap daerah tujuan tidak hanya terkait dengan jenis pekerjaan yang harus 

dilakukannnya, akan tetapi juga bagaimana hubungan-hubungan sosial yang harus 

dibangun di tempat yang baru. Permasalahan seperti ini melekat dalam pemikiran 

calon migrant, baik terhadap daerah asal sebagai daya dorong maupun terhadap 

daerah tujuan sebagai  daya tarik.  

Berbeda dengan perpindahan yang konvensional. Penduduk yang terkena 

pembangunan sebelumnya tidak memikirkan dan atau tidak merencanakan pindah 

dan kemudian “tiba-tiba” diharuskan pindah. Proses pengambilan keputusan dalam 

situasi seperti ini dapat dikatakan relatif singkat karena selain harus memikirkan 

ekonomi di daerah tujuan, juga memikirkan kehidupan sosial dengan kerabat, teman 

dan tetangga. Bagi golongan atas relatif mampu untuk mandiri, tetapi bagi golongan 

menengah ke bawah terutama petani gurem atau buruh tani yang mempunyai 

wawasan yang relatif terbatas, kondisi seperti ini merupakan suatu tragedi (tragdy of 

the common).  Begitupula bagi buruh tani yang terikat hubungan patron klien (patron 

client relationship) yang kehdidupannya  tergantung  kepada orang lain penuh dengan 

ketidakpastian akan kelangsungan hidupnya dan dalam kondisi ketidakpastian ini 

mengandung risiko kegagalan dalam menata kembali ekonomi rumah tangganya 

(Suwartapradja, 2009). 

Pemilihan daerah berdasarkan pertimbangan fisik dan sosial. Dari segi fisik 

terkait dengan keadaan daerah  atau topografi dan jarak. Tofografi berdasarkan 

kemiringan lahan yang secara religious dianggap dapat membawa keberhasilan dalam 
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merintis ekonominya. Pertimbangan lainnya adalah ketersediaan dan kemudahan air 

untuk kebutuhan domestik dan pertanian.  Berdasarkan jarak,  lebih memilih daerah 

yang relatif dekat dengan daerah asalnya yang juga dikaitkan dengan pertimbangan 

sosial, ekonomi dan budaya. Dari aspek sosial terkait dengan keberadan kerabat, 

teman dan tetangga dengan pertimbangan dapat mempermudah dan mempercepat 

mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya.  

Pembangunan berdampak terhadap pecahnya komunitas dan ikatan-ikatan 

sosial, hubungan-hubungan sosial dan kehidupan kebersamaan di antara anggota 

komunitas. Komunitas merupakan suatu himpunan diantara anggota suatu masyarakat 

yang masing-masing anggotanya melakukan hubungan-hubungan sosial yang 

terbentuk oleh sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.  

Interaksi yang terjalin di antara anggota komunitas ini mencerminkan suatu bentuk 

kehidupan sosial yang secara psikologis dapat menimbulkan rasa aman dan 

meningkatkan kinerja dalam menata kembali kehidupannya. Perpindahan dan 

pecahnya komunitas berdampak terhadap kehidupannya di tempat yang baru, baik 

terhadap tatanan sosial maupun terhadap ekonomi rumah tangganya.  

 

III. PEMUKIMAN KEMBALI (RESETTLEMENT ) YANG DILAKSANAKAN 

Pemukiman kembali dikonsepsikan sebagai suatu kegiatan pemindahan 

penduduk dari suatu daerah ke daerah lain baik secara individual maupun secara 

kolektif baik yang terkena pembangunan maupun yang tidak terkena pembangunan 

yang difasilitasi pemerintah. Kegiatan ini dimaksudkan agar yang dipindahkan dapat 

memulihkan dan meningkatkan ekonomi rumah tangganya seperti sebelum pindah. 

Konsep  ini mengemuka berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang 

membangun bendungan keadaan ekonominya tidak menjadi lebih baik (Bank Dunia, 

1986, Soemarwoto, 1988). Pertimbangan lain adalah sebagian besar dari mereka 

berpindah ke daerah sekitar dengan sumber penghidupannya dari sektor pertanian. 

Meningkatnya harga lahan di daerah sekitar, luas pemilikan lahanpun semakin sempit 

dan eksploitasi lahan yang intensif akan meningkatkan erosi yang akan menjadi 
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ancaman bagi pembangunan itu sendiri. (Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildiyard, 

1993). Kondisi ini menjadi pertimbangan Bank Dunia dan menjadi prasyarat bagi 

negara-negara kreditur yang membangunan bendungan (Bank Dunia, 1986).  

Berbeda dengan Andrew. Soemarwoto (1988) berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan pemukiman kembali bukan hanya memindahkan penduduk ke 

daerah transmigrasi akan tetapi  dapat dilakukan di sekitar proyek pembangunan 

melalui penciptaan lapangan kerja. Pemindahan penduduk dari suatu daerah ke 

daerah lain tanpa adanya penciptaan lapangan kerja hanya memindahkan masalah 

saja.  Program pemukiman kembali yang dilaksanakan oleh negara yang membangun 

bendungan selalu menemui kegagalan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. 

Dari segi ekonomi tingkat ekonomi migran tidak menjadi lebih baik dari semula, dari 

segi sosial telah menghilangkan tatanan sosial dalam kehidupan mereka   dan dari 

segi budaya hilangnya sistem nilai, norma-norma dan aturan-aturan dalam kehidupan 

suatu  komunitas. Aspek-aspek tersebut kurang mendapatkan perhatian dari agen 

pembangunan, sehingga keadaan ekonomi yang terkena pembangunan tidak menjadi 

lebih baik. Goldsmith dan Nicholas Hildyard (1984) dalam bukunya yang berjudul 

Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa (terjemahan, Kuswara, 1993 : 

xv) menyatakan bahwa pembangunan bendungan sering mengabaikan aspek sosial 

dan pemukiman kembali selalu gagal, sehingga berkesimpulan, sebaiknya sama sekali  

tidak membangun bendungan-bendungan besar. 

 

3.1. Transmigrasi  

Pemukiman kembali atau resettlement yang dilaksanakan selama ini identik 

dengan program transmigrasi yang pada masa penjajahan Belanda disebut 

kolonisatie. Kolonisasi pada waktu itu  perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke 

luar pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkebunan yang dirintis 

oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal tahun 1900 an.  Transmigrasi dan 

kolonisasi baik tujuan, sasaran dan sistem penyelenggaraannya menunjukkan 
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kesamaan. Colin Mac Andrew dalam Mangoenpoerojo (1985:99) menilai bahwa 

keduanya tidak berbeda, bahkan pola dasar yang dipergunakannya yaitu resettlement. 

Resettlement dimaksud adalah kegiatan pembukaan bidang-bidang tanah yang belum 

didiami dan akan digarap oleh sekelompok orang tertentu. Mangoenpoerejo 

(1985:100) menyatakan hal yang sama dan lebih menekankan pada pendekatannya 

yaitu meliputi 3 tahap penyelenggaraan. Pertama, perencanaan fisik terhadap bidang 

tanah kosong; kedua, penyiapan fisik sesuai rencana yang sudah dibuat dan ketiga, 

mengisi lahan kosong yang sudah disiapkan dengan manusia pendatang. 

Beberapa saat setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 3 Februari 1946,  

Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa program transmigrasi 

termasuk dalam pola pembangunan masa datang.  Program transmigrasi kemudian di 

gagas oleh  pemerintah ORBA yaitu pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar 

pulau Jawa. Terdapat  tiga tujuan dalam program yang di gagas pemerintah ini, yaitu 

pemerataan persebaran penduduk, peningkatan ekonomi dan kepentingan pertahanan 

dan keamanan nasional (hankamnas). Peningkatan ekonomi dari ketiga tujuan 

tersebut menjadi perhatian utama dengan pemberian lahan seluas 2,5 ha tiap kepala 

keluarga dan fasilitas lainnya, seperti, perumahan dan sarana dan jaminan hidup 

(jadup). Program transmigrasi ini kemudian berkembang di era pemerintahan orde 

baru (Orba), yaitu diintegrasikan dengan proyek-proyek pembangunan yang 

melibatkan penduduk harus pindah.  

Program yang dicanangkan pemerintah tidak hanya disektor pertanian, akan 

tetapi juga di sektor perkebunan melalui pola perkebunan inti rakyat (pirbun). Pada 

pola pirbun ini transmigran mengelola  lahan perkebunan kelapa sawit rata-rata 2 ha 

dan untuk menjadi miliknya harus mencicilnya selama 15 tahun. Pola ini tidak 

menarik bagi transmigran karena tidak langsung berproduksi untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Pada sektor pertanian langsung berproduksi dan transmigran 

mendapatkan lahan 2,5, ha tiap KK, rumah dan jaminan hidup (jadup) selama 1-2 

tahun. Kedua pola ini cukup kompetitif dalam memicu dan menggairahkan 
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transmigran untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Pola pirbun dalam 

perkembangannya cukup menjanjikan, sehingga transmigran yang mengikuti pola 

pirbun setelah berproduksi cukup berhasil dan tidak ada yang kembali ke daerah 

asalnya dibandingkan dengan pola pertanian. Keberhasilan pola pirbun ini kemudian 

menarik minat calon transmigran lainnya yang terkena pembangunan.  

Program transmigrasi dalam perjalannya mengalami perkembangan. Penilaian 

atau evaluasi terhadap program ini diberikan oleh para pakar yang di tulis  Sri Edi 

Swasono dan Masri Singarimbun, ed, (1985) yang berjudul Sepuluh Windu 

Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, menyimpulkan dari para penulis buku ini, 

yaitu bahwa program transmigrasi perlu terkaitkan secara langsung dengan proyek 

pembangunan. Kedua, program transmigrasi bukan lagi monopoli masyarakat miskin, 

akan tetapi telah memasyarakat dan menjadi milik kalangan luas; Ketiga, tingkat 

produktivitas lahan untuk beberapa daerah tertentu mencapai 5,5 ton tiap ha; 

Keempat, 66,9 % dari transmigran menyatakan ekonomi mereka meningkat 

dibandingkan dengan di daerah asalnya sekalipun pendapatan mereka  67,5 % 

diperoleh dari luar sektor pertanian; Kelima, jumlah transmigran yang diberangkatkan 

terus bertambah hingga mencapai 3,7 juta jiwa (Swasono dan Singarimbun, 1985). 

Disadari bahwa program transmigrasi masih menyisakan beberapa kelemahan 

baik ditingkat perencanaan, kebijaksanaan dan pelaksanaan, terutama yang 

menyangkut koordinasi antar instansi. Koordinasi antar intansi yang masih kurang 

baik sering menjadi kendala dalam beberapa kegiatan, seperti persiapan dan 

pelaksanaan penyelenggaraan, seleksi dan persiapan lahan, lokasi dan tata ruang. 

Namun demikian beberapa penulis dalam buku tersebut seperti Schophuys (dalam 

Swasono dan Singarimbun, 1985: 43-69) menyatakan bahwa transmigrasi swakarsa 

akan menjamin pemerataan penduduk , penampungan pengangguran, peningkatan 

taraf hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga manusia, menunjang 

persatuan dan kesatuan bangsa serta pertahanan dan keamanan nasional. Heeren 

(dalam Swasono dan Singarimbun, 1985 : 86-95) yang membahas tentang asimilasi, 
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mengkaji tentang 3 kasus yaitu  pemukim-pemukim orang Jawa dari Suriname di 

Sumatera Tengah dan hubungan mereka dengan orang Minangkabau; pemukim-

pemukim bekas pejuang dan hubungan mereka dengan orang Lampung dan 

transmigran Jawa di Sumatera Selatan dengan penduduk setempat berkesimpulan 

bahwa transmigran masih jauh dari asimilasi dan yang umum terjadi adalah segregasi 

atau pemisahan. 

Loekman Sutirsno ( dalam Swasono dan Singarimbun, 1985 : 115-127) 

menyoroti masalah hubungan transmigran dan penduduk setempat di Irian Jaya. 

Penduduk setempat tidak melakukan protes atau tuntutan secara terbuka tetapi 

terdapat kasus-kasus bahwa penduduk setempat menuntut ganti rugi yang tinggi atas 

tanah, meminta bagian hasil panen dengan alasan sebagai pemilik tanah. Oleh karena 

itu menurut Loekman, dalam pelaksanaan program Alokasi Pemukiman Penduduk 

Daerah Transmigrasi (APPDT) perlu memperhatikan   kondisi-kondisi lokal. Eriyatno 

(Swasono dan Singarimbun, 1985 : 155-162) mengkaji tentang transmigrasi dan 

koperasi, yaitu untuk melibatkan transmigran ke dalam koperasi perlu diketahui 

motivasinya, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka dapat diketahui dan analisa dari 

kebutuhan mereka. 

Lebih lanjut, Martono ( dalam Swasono dan Singarimbun, 1985 : 179-203) 

menekankan bahwa transmigrasi adalah suatu sistem pembangunan terpadu. 

Transmigrasi sebagai pemindahan penduduk dari  suatu daerah ke daerah lain dalam 

rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah, baik 

daerah yang ditinggalkan maupun yang didatangi dalam rangka pembangunan 

nasional. Amir Hasan Mutalib (dalam Swasono dan Singarimbun, 1985 : 204-207) 

menyarankan bahwa sistem pembentukan kader sebagai inti yang dinamakan 

transmigrasi swakarsa inti (TSI). Kualifikasi mereka lulusan ST, SMA atau perguruan 

tinggi ditambah latihan keterampilan kerja. Tiap TSI diharapkan dapat membuka 

kesempatan kerja bagi 10KK atau lebih. Prijono (dalam Swasono dan Singarimbun, 

1985: 265-274) membahas tolok ukur keberhasilan transmigrasi, yaitu 

membandingkan pendapatan per kapita sebelum dan sesudah bertransmigrasi.  
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Penduduk yang dipindahkan melalui program transmigrasi baik yang tidak 

terkena pembangunan maupun yang terkena pembangunan setiap KK mendapatkan 

lahan pertanian. Pemberian lahan tersebut cukup ideal sesuai dengan keakhliannya  

sebagai petani. Hal ini memungkinkan untuk dapat menata kembali dan 

meningkatkan ekonomi rumah tangganya, akan tetapi penduduk  yang terkena 

pembangunan yang berminat  mengikuti program transmigrasi ini masih rendah. Pada 

pembangunan bendungan PLTA Saguling yang berminat mengikuti program 

transmigrasi hanya 5 % (PPSDAL, 1983), yang terkena pembangunan bendungan 

PLT Cirata 4 % (PPSDAL, 1985) dan minat yang akan terkena  pembangunan Waduk 

Jatigede lebih rendah lagi yaitu hanya 2 % (PPSADL,2000 dan 2004). Begitu pula 

penduduk yang berada di lereng gunung Merapi yang akan terancam bila meletus 

hanya 3 % saja yang berminat mengikuti program transmigrasi (Singarimbun, 1985). 

Rendahnya minat mengikuti program ini terkait dengan transmigran sebelumnya 

yang kembali ke daerah asalnya. Jarak yang relatif jauh, kondisi lahan yang 

ditawarkan berbeda dengan daerah asalnya atau kurang menarik, kesuburan lahan dan  

sulitnya pemasaran hasil produksi pertanian menjadi alasan klasik bagi calon 

transmigran ikutan dalam pengambilan keputusannya (Swasoso dan Singarimbun, 

1985). Pemerintah kemudian mencanangkan transmigrasi lokal bagi penduduk yang 

terkena pembangunan dan atau terkena bencana alam. 

Beberapa saat setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 3 Februari 1946,  

Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa program transmigrasi 

termasuk dalam pola pembangunan masa datang.  Program transmigrasi kemudian di 

gagas oleh  pemerintah ORBA yaitu pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar 

pulau Jawa. Terdapat  tiga tujuan dalam program yang di gagas pemerintah ini, yaitu 

pemerataan persebaran penduduk, peningkatan ekonomi dan kepentingan pertahanan 

dan keamanan nasional (hankamnas). Peningkatan ekonomi dari ketiga tujuan 

tersebut menjadi perhatian utama dengan pemberian lahan seluas 2,5 ha tiap kepala 

keluarga dan fasilitas lainnya, seperti, perumahan dan sarana dan jaminan hidup 

(jadup). Program transmigrasi ini kemudian berkembang di era pemerintahan orde 
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baru (Orba), yaitu diintegrasikan dengan proyek-proyek pembangunan yang 

melibatkan penduduk harus pindah.  

 

3.2. Transmigrasi Lokal (Translok) 

Transmigrasi lokal adalah  pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat 

lain dalam kabupaten atau provinsi yang sama. Transmigrasi lokal merupakan 

program pemerintah dalam mengantisipasi rendahnya minat mengikuti program 

transmigrasi ke luar Pulau Jawa. Pertimbangannya, minat penduduk yang terkena 

pembangunan terhadap program transmigrasi masih rendah  dan lebih memilih daerah 

yang lebih dekat atau masih dalam satu kabupaten atau satu provinsi yang sama. 

Translok ini merupakan alternatif dalam memukimkan kembali penduduk yang 

terkena pembangunan dan  dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung, yaitu menempatkan penduduk pada suatu lokasi tertentu dibarengi 

dengan penciptaan lapangan kerja dan secara tidak langsung, bekerja sama dengan 

pihak swasta untuk dipekerjakan dalam suatu perkebunan tertentu.  

Penduduk yang dipindahkan secara langsung ditempatkan pada suatu lokasi 

tertentu dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan pengawasan serta 

pemantauan dan evaluasi (monev). Kegagalan program yang sering terjadi penduduk 

hanya dipindahkan saja tanpa adanya pemantauan atau monitoring dan evaluasi. 

Secara tidak langsung yaitu pemindahan penduduk yang ditempatkan pada suatu 

perkebunan tertentu dan bekerja sebagai tenaga kerja atau buruh. Hubungan buruh 

dengan pihak swasta ini sebagaimana hubungan buruh dan majikan (patron client 

relationship). Kondisi seperti ini  kurang menguntungkan bagi klien karena terikat 

oleh waktu dan pendapatannya relatif tetap serta tidak dapat bekerja di sektor lainnya.  

Kondisi seperti ini  dapat menghimpit ekonomi klien dan sulit untuk berkembang, 

sehingga minat terhadap pola perkebunan ini juga masih rendah.   

 

3.3. Penciptaan Lapangan Kerja 
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Seperti disebutkan di atas bahwa penduduk yang terkena pembangunan 

khususnya bendungan enggan ditransmigrasikan dan atau lebih banyak memilih 

daerah yang paling dekat dengan daerah asalnya. Penduduk yang pindah di sekitar 

proyek pembangunan jumlahnya tidak sedikit, seperti pada PLTA Saguling 59 % 

(PPSDAL, 1985), PLTA Cirrata 54 % (PPSDAL, 1983) dan penduduk yang 

merencanakan pindah di sekitar PWS Jatigede 61 % (PPSDAL, 2000 dan 2004)   

Berpindahnya penduduk di sekitar proyek pembangunan seperti itu  memerlukan 

lapangan pekerjaan dan peluang-peluang usaha yang dapat diciptakan disesuaikan 

dengan potensi daerah.  

Soemarwoto, (1988 : 332) menyadari bahwa pemindahan penduduk yang 

terkena pembangunan yang ideal adalah melalui program transmigrasi karena selain 

membantu program pemerintah juga penduduk yang berlatar belakang petani akan 

mendapatkan lahan kembali sesuai dengan bidangnya. Penciptaan lapangan pekerjaan 

di sekitar proyek pembangunan sebagai suatu alternatif bagi yang enggan di 

transmigrasikan. Penduduk yang pindah di sekitar pembangunan harus diikuti dengan 

penciptaan lapangan kerja dan apabila tidak akan menjadi ancaman bagi 

pembangunan itu sendiri (Stanley, 1994). Pada pembangunan bendungan seperti 

dikemukakan Soemarwoto (1988:330) misalnya,  telah terjadi perubahan sumber 

daya, yaitu hilangnya sumber daya lahan (terestrial) yang menjadi tumpuan hidup 

penduduk, tetapi dari segi lain telah muncul sumber daya alam yang baru yaitu 

sumber daya air (akuatik). Sumber daya air ini dapat dimanfaatkan, untuk berbagai 

kegiatan yang menjadi sumber pendapatan penduduk.  Penciptaan lapangan kerja 

dengan memanfaatkan waduk/situ sebagai sumber daya air, merupakan suatu bentuk 

lapangan kerja baru yang muncul bersamaan dengan terwujudnya pembangunan. 

Sebagai contoh, pengembangan perikanan jaring terapung (SJT) di waduk Saguling 

dan Cirata merupakan salah satu bentuk penciptaan lapangan kerja bagi yang terkena 

pembangunan yang bermukim disekitarnya.  

Lapangan kerja lain yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah tampung 

waduk adalah melalui pengembangan pertanian dan peternakan. Pengembangan 
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pertanian atau agri-akuakultur dengan memanfaatkan lahan surutan (draw down) dan 

jenis tanamannya disesuaikan dengan pasang  surutnya air waduk. Pertanian di lahan 

seperti ini memungkinkan untuk dikembangkan dengan tingkat produktivitas yang 

tidak kalah dengan pertanian di lahan basah yang konvensional. Lahan yang tersedia 

ini dibagikan dan atau digarap oleh yang terkena  pembangunan dan dengan demikian 

dapat membantu menyerap tenaga kerja dan atau pendapatan mereka.  

Begitupula dengan pengembangan peternakan. Petani biasanya memelihara 

ternak (domba, sapi, kerbau) sebagai tabungan dan sapi atau kerbau sebagai tenaga 

kerja. Keakhlian dalam memelihara ternak ini merupakan suatu potensi dalam 

pengembangan peternakan yang dapat membantu tambahan pendapatan. Jenis ternak 

disesuaikan dengan ketersediaan rumput yang tumbuh disekitar lahan surutan, 

sehingga relatif tidak sulit mendapatkannya. Rumput-rumput juga dapat di tanam di 

lahan surutan ini, sehingga secara ekologis dapat meminimalisir terjadinya erosi yang 

dapat menimbulkan kedangkalan waduk.  Pelakunya adalah yang terkena proyek 

pembangunan dan pembagian lahan garapan diatur berdasarkan kepemilikan semula. 

Pengembangan pariwisata,merupakan suatu alternatif di dalam menciptakan 

lapangan kerja baru. Pengembangan pariwisata didaerah sekitar waduk dapat 

menumbuhkan peluang-peluang usaha baru di sektor jasa dan perdagangan. Dalam 

hal ini dapat dikembangkan wisata darat dan wisata air, sehingga  dapat  membuka 

peluang usaha. Seperti,  jasa transportasi darat, air, berkembangnya warung-warung 

dan kuli-kuli. 

Konsep pemukiman kembali melalui penciptaan lapangan kerja yang 

dikemukakan Soemarwoto tersebut tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, akan 

tetapi juga dengan pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan daerah aliran 

sungai (DAS). Konsep tersebut cukup ideal dan dalam implementasinya melibatkan 

beberapa intansi terkait yang mempunyai kapasitas sesuai dengan bidangnya. Hal ini 

memerlukan dikungan politis (political will) dari pemerintah dalam implementasinya.  
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IV. STRATEGI ALTERNATIF PEMUKIMAN KEMBALI (RESETTLEMENT) 

Pemukiman kembali atau resettlement adalah sebagai upaya relokasi 

pemukiman penduduk, baik penduduk yang termotivasi maupun yang terpaksa 

pindah karena bencana alam dan atau bencana kemanusiaan serta penduduk yang 

menempati ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke kawasan tertentu 

(Depnakertrans, 2002: 14). Kegiatan ini harus melibatkan institusi pemerintah atau 

swasta dan terprogram dengan melibatkan sejumlah penduduk/masyarakat. Program 

dilaksanakan oleh Departemen Sosial yang terfokus pada penanganan masyarakat 

marjinal terutama, tuna wisma, tuna karya, tuna susila, gelandangan dan pengemis 

(gepeng) dan komunitas adat terpencil. Tujuannya adalah mengembangkan taraf 

kehidupan, baik social, ekonomi dan jugabudaya dari masyarakat  (Depnakertrans, 

2002 : 1) 

Pemukiman kembali dikonsepsikan sebagai suatu kegiatan pemindahan 

penduduk dari suatu daerah ke daerah lain baik secara individual maupun secara 

kolektif baik yang terkena pembangunan maupun yang tidak terkena pembangunan 

yang difasilitasi pemerintah. Pemukiman kembali penduduk yang terkena 

pembangunan seperti dikemukakan di atas baik melalui transmigrasi maupun 

penciptaan lapangan kerja cukup ideal. Pada program transmigrasi, transmigran  akan 

mendapatkan lahan kembali, tetapi  yang berminat  rendah sekali karena 

pertimbangan sosial dan budaya. Pertimbangan sosial yaitu pecahnya komunitas 

menjadi pertimbangan untuk tidak mengikuti program tersebut dan pertimbangan 

budaya terkait dengan sistem nilai. Seperti, konsep ngalemah atau penyesuaian 

dengan daerah setempat (adaptation). Makalah ini menawarkan suatu strategi 

alternatif dalam pemukiman kembali dari sudut pandang sosial berdasarkan aspirasi 

atau keinginan penduduk (Butom up) yaitu berdasarkan minat pindah.  

Seperti dekemukakan sebelumnya bahwa perpindahan penduduk terjadi karena 

faktor internal dan eksternal.  Proses pengambilan keputusan dari kedua faktor 

tersebut akan berbeda. Pengambilan keputusan atas kehendak sendiri (faktor internal) 

telah diperhitungkan secara matang dan telah mempersiapkan diri dalam menghadapi  
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risiko yang mungkin terjadi (Saefullah, 1995). Pertimbangan daerah asal yang 

menjadi daya dorong (push faktors) dan daya tarik dari daerah tujuan (pull faktors) 

dilakukan dalam waktu yang relatif panjang  melalui beberapa tahapan, seperti 

pertimbangan rintangan antara yang terkait dengan persetujuan anggota keluarga 

orang tua dan mertua (Lee, 1974, Mantra 1981, De Jong dan Robert W Gardner, ed, 

1981). Pertimbangan sosial yaitu  kerabat, teman, tetangga dan probabilitas 

keberhasilan di daerah tujuan serta risiko kemungkinan kembalinya ke daerah asal 

(Saefullah, 1999; 2008). Berbeda dengan perpindahan penduduk yang konvensional. 

Perpindahan penduduk yang terkena pembangunan karena keterpaksaan oleh adanya 

dorongan dari luar (faktor eksternal) yang mengharuskan pindah. Pengambilan 

keputusan dalam kondisi keterpaksaan dan dalam situasi yang tidak menentu seperti 

ini rentan terhadap kegagalan. 

Pemindahan penduduk dilaksanakan pada fase pra-konstruksi. Artinya, pada 

fase konstruksi daerah sudah dikosongkan dan atau tidak ada lagi kegiatan 

pemindahan. Terlambatnya pemindahan yang tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan terkait dengan  akurasi data dan kompensasi yang tersendat-sendat. 

Data asset kekayaan penduduk yang tidak akurat, ketidaksesuaian harga dan 

pelaksanaan kompensasi yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan  serta 

tersendatnya pembangunan memicu munculnya masalah baru yang pada gilirannya 

berdampak terhadap perpindahan. 

Pada pembangunan yang tersendat pelaksanaan pembayaran ganti rugipun 

tersendat-sendat. Dampaknya, penduduk telah menerima ganti rugi sebagian, 

sepenuhnya dan sebagian penduduk belum mendapatkan   ganti rugi akan 

menghambat perpindahan dan terpecahnya komunitas. Kasus seperti ini terjadi pada 

setiap strata sosial dan sangat dirasakan oleh golongan menengah ke bawah atau 

buruh tani. Bagi golongan kaya yang telah mendapatkan ganti rugi dapat langsung 

melakukan perpindahan dan bahkan mereka telah mempersiapkannya sebelumnya. 

Sebaliknya, bagi yang belum menerima ganti rugi  atau sebagian, terutama buruh tani 

(client) yang selama ini  menggantungkan hidupnya kepada patron dan telah menjalin 
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hubungannya ketika diharuskan untuk pindah dihadapkan kepada situasi  yang tidak 

menentu. Terpecahnya komunitas dengan kerabat, teman dan tetangga yang telah 

terjalin selama hidupnya dimungkinkan berbeda pilihan daerah kepindahannya. 

Kondisi seperti ini diperberat lagi dengan keharusan untuk mengambil keputusan 

yang cepat  dan tepat dalam menentukan daerah tujuan pindahnya. Pengambilan 

keputusan  dalam kondisi ketidakpastian seperti ini kurang matang dan rentan 

kegagalan yang pada gilirannya  berpindah kembali ke daerah lainnya dan harus 

menyesuaikan kembali (Suwartapradja, 1982, Mantra, 1985).  

Minat pindah adalah rencana kepindahan penduduk berdasarkan keinginannya 

yang meliputi daerah dan cara kepindahannya. Dari beberapa studi menunjukkan 

bahwa minat pindah penduduk yang terkena pembangunan merencanakan daerah 

yang relatif dekat dengan daerah asalnya yaitu dalam kabupaten atau provinsi yang 

sama (PPSDAL, 2000, 2004; Suwartapradja, 2009). Cara kepindahnnya  melalui 3 

cara yaitu di atur pemerintah, tergantung orang atau bedol desa dan pilihan sendiri.  

 

4.1.  Diatur Pemerintah 

Pindah diatur pemerintah adalah kepindahan penduduk yang ditempatkan pada 

suatu lokasi tertentu secara mengelompok (bedol desa) baik atas pilihan sendiri 

maupun ditawarkan pemerintah. Pemindahan yang di atur oleh pemerintah 

berdasarkan minat dari calon yang bersangkutan baik dalam menentukan lokasi 

maupun cara kepindahannya. Lokasi yang diminati di tinjau terlebih dahulu oleh 

calon dan atau melalui wakilnya dan kemudian dilakukan studi kelayakan untuk 

menentukan sumber penghidupannya. Pemerintah juga dalam hal ini memfasilitasi 

pembangunan sarana dan prasarana terutama untuk  kepentingan kolektif dan 

memfasilitasinya. Pemerintah kemudian mensosialisasikan hasil studi kelayakannya 

dan kemudian beberapa calon melakukan peninjauan lokasi. Lokasi yang disetujui  

calon kemudian dibangun atau dipersiapkan sesuai dengan yang direncanakan dan 

teknis penempatan mengikuti keinginan penduduk.  
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Konsep ini dalam implementasinya tidak lepas dari peran pemerintah untuk 

memfasilitasi dan melakukan  pemantauan atau monitoring dan evaluasi (Monev) 

sampai yang bersangkutan mandiri. Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui 

masalah yang dihadapi dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi  

transmigran selama mendapatkan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah atau 

sebelum dapat mandiri. Pemerintah kemudian dapat melakukan monitoring dan 

evaluasi setelah lepas dari masa jaminan yaitu beberapa tahun kemudian untuk 

mengetahui tingkat ekonomi mereka dan mendorong serta membantu meningkatkan 

pendapatannya terutama bagi yang berpendapatan perkapitanya masih dibawah 

standar  nasional. 

 

4.2. Tergantung orang lain (Bedol Desa) 

Kepindahan tergantung orang lain mempunyai dua pengertian yaitu pindah 

bersama-sama orang lain dengan cara mengelompok (bedol desa) dan atau pindah 

sendiri-sendiri setelah kebanyakan orang melakukan perpindahan. Kasus ini jarang 

terjadi dan hanya terjadi pada suatu kasus pembangunan yang tersendat 

(Suwartapradja, 2009). Pertimbangannya keterikatan dengan daerah asal, baik  

dengan segi sosial maupun dengan segi ekonomi. Artinya mereka masih menetap atau 

belum pindah karena masih merasa betah dan masih banyak orang yang belum 

pindah. Dari segi ekonomi, belum mendapat ganti rugi atau sebagian masih dapat 

menggarap lahan yang belum dan telah dibebaskan, belum punya biaya untuk pindah 

dan  belum mempunyai daerah pilihan. Bagi yang terakhir ini terkait dengan 

pertimbangan bahwa kehidupan di daerah tujuan akan merasa asing (ngarumas) 

karena belum saling mengenal dan daerahnya belum tentu memberikan jaminan 

hidup seperti di darerah asalnya. Mereka yang beranggapan demikian dari semua 

strata sosial dan bagi golongan menengah ke bawah  lebih memilih dengan cara bedol 

desa. 

Bedol desa adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain 

secara bersama-sama dan ditempatkan mengelompok di daerah tujuan. Peminat  
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alternatif ini adalah golongan menengah ke bawah dengan pertimbangan bahwa 

kehidupan di tempat yang baru tidak merasa asing  (teu ngarumas), karena masih 

dalam lingkup budaya yang sama. Pada pola bedol desa ini, ikatan kebersamaan dan 

hubungan-hubungan sosial  tidak akan mengalami perubahan yang berarti 

dibandingkan dengan kepindahannya yang tidak mengelompok atau berdasarkan 

pilihan sendiri. Disadari  bahwa berpindah ke tempat yang baru berarti merintis 

ekonomi dari awal lagi (ngawaratah) yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

Mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang baru (ngalemah) juga memerlukan 

waktu yang tidak sedikit dan oleh karena itu apabila tidak berkumpul kembali dengan 

kerabat, teman dan tetangga akan mempengaruhi keberhasilannya dalam merintis 

ekonomi rumah tangganya. 

 

4.3. Pilihan Sendiri 

Pindah pilihan sendiri adalah perpindahan penduduk yang terkena 

pembangunan ataupun tidak terkena pembangunan berdasarkan kehendak  sendiri.  

Perpindahan seperti ini dilakukan  golongan kaya berdasarkan pertimbangan sosial 

ekonomi baik pindah di sekitar tapak proyek maupun keluar kecamatan dan atau 

keluar kabupaten. Pilihan daerah juga dapat terjadi karena  pertimbangan sosial yaitu 

mengikuti anak, mengikuti saudara dan atau mengikuti temannya yang sudah berada 

di tempat tujuan (lihat, Saefullah, 1995). Golongan atas ini mengambil keputusan 

untuk pindah relative cepat dan bahkan mendapatkan ganti rugi dalam jumlah yang 

cukup besar sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya dan dapat membeli lahan 

kembali sekalipun luasannya  berkurang dari kepemilikan semula. 
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Pembangunan 

 

 

Kegiatan Sosial         Kegiatan proyek        Kegiatan fisik  

       sarana dan prasarana 

 

Pendataan Kompensasi    Pemindahan       

aset penduduk      penduduk   

 

     Program         Minat pindah  

     pemerintah  

            
 

Transmigrasi /       Diatur      Tergantung     Pilihan 

 Translok  pemerintah    orang lain     sendiri 

 

 

Pemilihan/Peninjauan lokasi      Kolektif           Individual 

     

 

Perkebunan       Pertanian Studi kelayakan/    Di fasilitasi Tidak di 

    Potensi daerah    pemerintah fasilitasi 

 

   Sosialisasi           

Sejahtera /Tidak                

sejahtera                   

        

  Pemindahan             Pengawasan/        Tanpa pengawasan/  

                Pemantauan            Pemantauan 

 

Translok   Sekitar proyek 

 

  

 

                          Kolektif/Bedol desa          

        

 

 

      Tanpa pengawasan/       Pengawasan/Pemantauan   

       Pemantauan 

        

     Pemberdayaan/ 

        Penciptaan lapangan kerja   

 

                        Sejahtera 

      

     Tidak sejahtera 

 

Gambar : 3. Model Alternatif Pemukiman Kembali 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Pembangunan berdampak terhadap pecahnya komunitas yaitu  menghancurkan 

tatanan dan sistem nilai yang berlaku karena perpindahan. Memulihkan kondisi sosial 

ke keadaan semula tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak sedikit.  

Pemukiman kembali bagi penduduk yang terkena pembangunan sebagai salah satu 

alternatif dalam membangun kondisi sosial yang adaptif dalam suatu komunitas tidak 

mudah dan cukup kompleks. Membangun kondisi sosial di tempat yang baru paling 

tidak menyangkut 3 hal, yaitu i) kebutuhan manusia akan tanah; ii) tempat tinggal dan 

iii) jaminan kelangsungan hidupnya.  

Keberhasilan mereka tidak lepas dari perhatian pemerintah dalam 

memfasilitasinya dan koordinasi antar intansi atau dinas terkait. Hansen, Art and 

Anthony Oliver-Smith, ed, (1982) mengemukakan bahwa program ini memerlukan 

perencanaan yang matang yaitu perlunya koordinasi semenjak tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan ini juga memerlukan  faktor non fisik dalam hal 

ini adalah budaya untuk melanjutkan atau memulai kehidupan  baru. Budaya ini 

merupakan bagian dalam kehidupan penduduk untuk dapat mengadaptasikan 

terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk tempat, sumber daya dan masyarakat untuk 

memfasilitasi kedalam cara hidup sebagaimana mestinya (Rubin, Neville and William 

M Warren, ed, 1968). 

Lebih lanjut, keberhasilan migran di tempat yang baru erat terkait dengan 

kemampuannya dalam merintis ekonomi rumah tangganya. Keterbatasan 

keterampilan yang dimiliki dan keterbatasn modal baik untuk biaya produksi maupun 

kegiatan usaha lainnya merupakan suatu kendala dalam mewujudkan ekonomi rumah 

tangganya. Upaya dalam membantu meningkatkan ekonomi mereka ini diperlukan 

campur tangan pemerintah melalui pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja 
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dan program-program pengentasan kemiskinan yang dapat mendongkrak ekonomi 

rumah tangga mereka.  

 

5.2. Saran 

Pemukiman kembali seyogyanya mengacu kepada minat pindah penduduk dan  

direncanakan secara matang dari sejak awal yaitu mempersiapkan lokasi (termasuk 

studi kelayakannya), peninjauan oleh calon, sosialisasi, menyediakan perumahan, 

mempersiapkan sarana dan prasarana, memberikan jaminan hidup dalam kurun waktu 

tertentu dan menciptakan lapangan kerja.  

Melakukan pengawasan, pembimbingan atau pembinaan, pemantauan atau 

monitoring dan evaluasi (monev) tentang keadaan ekonomi mereka secara periodik 

selama belum mandiri 

Memperhatikan aspirasi, budaya dan tata  nilai yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga membentuk suatu komunitas kembali yang dapat memberikan rasa aman 

dan nyaman yang pada gilirannya dapat mempercepat pemulihan ekonomi rumah 

tangga mereka.  
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Abstrak 
 

 

Oleh : 

 

Opan S.Suwartapradja*) 

 

 

 

 Pemukiman kembali (Ressettlement) merupakan suatu tuntutan  yang harus 

dilakukan terutama bagi penduduk yang terkena pembangunan dan atau terkena 

bencana alam. Dalam hal ini pemukiman kembali dikonsepsikan suatu upaya 

pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik yang terkena 

pembangunan ataupun yang terkena bencana alam dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk dapat menopang kelangsungan hidupnya. Penduduk yang terkena 

pembangunan yang telah mengorbankan asetnya dan harus pindah, kurang mendapat 

perhatian dari pelaksana pembangunan atau dari pemerintah, sehingga keadaan  

ekonomi mereka menurun dari keadaan semula. 

Makalah ini mencoba mengangkat suatu model anternatif pemukiman kembali 

khususnya penduduk yang terkena pembangunan berdasarkan temuan lapangan 

penulis pada beberapa proyek pembangunan bendungan.      

 

 

Kata Kunci : Pemukiman kembali, pembangunan 
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Pengantar 
 

 Konsep tentang pemukiman kembali (Resettlement) telah dirancang oleh beberapa 

pakar dalam konteks pemindahan penduduk. Karya ilmiah ini merupakan suatu telaah 

terhadap beberapa konsep tersebut dan kemudian mencoba merancang yang lebih operasional 

sebagai salah satu alternatif dalam pemukiman kembali penduduk baik yang terkena 

pembangunan maupun yang terkena bencana. Konsep ini berangkat dari pengalaman 

lapangan pada proyek pembangunan, khususnya pembangunan bendungan dan kemudian 

memadukannya dengan konsep-konsep yang telah dibangun sebelumnya. 
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