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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedatangan orang Jawa ke Sumatera Utara berawal dari dibukanya lahan-

lahan perkebunan Tembakau Deli yang di pelopori oleh Nienhuys pada tahun 

1860-an. Sejak awal dimulainya perkebunan, menunjukkan kemajuan dan 

perkembangan yang sangat pesat dimana pada tahun 1864 produksi tembakau 

telah meledak di pasaran Eropa. Dampak dari pada pembukaan perkebunan adalah 

meningkatnya dan dibutuhkannya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. 

 Seiring dengan perkembangan zaman dan meluasnya kekuasaan Belanda 

maka mereka terus memperluas lahan perkebunan dan tanaman komoditinya di 

keresidenan Sumatera Timur. Di awal tahun 1900-an pemerintah Hindia Belanda 

mulai membuka  pekebunan karet dan kemudian kelapa sawit yang dibudidayakan 

secara komersial. Lahan-lahan hutan dibuka menjadi perkebunan termasuk di 

wilayah Labuhan Batu.  

Wilayah residen Sumatera Timur , khususnya Labuhanbatu yang dijadikan 

sebagai lahan perkebunan salah satunya adalah perkebunan Sennah di Kecamatan 

Bilah Hilir . Perkebunan Sennah dibuka Belanda sekitar tahun 1900-an dan 

merupakan perkebunan yang khusus ditanami karet pada waktu itu.Seiring  

dengan dibukanya  perkebunan, terjadilah serbuan pendatang ke daerah ini di awal 

abad ke 20. Kedatangan penduduk ini didominasi oleh orang Jawa yang 

didatangkan langsung dari Pulau Jawa oleh para pengusaha perkebunan untuk 
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dijadikan sebagai tenaga kerja yang dikenal dengan istilah kuli kontrak. Dari 

proses inilah sampai saat ini orang Jawa yang awalnya didatangkan sebagai tenaga 

buruh kontrak menjadi menetap. 

Dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Jawa yang pernah menjadi 

kuli kontrak memutuskan pindah dan keluar dari perkebunan Sennah setelah masa 

kontrak kerja di perkebunan habis, salah satu tempat yang menjadi tujuan mereka 

adalah Desa Tanjung Haloban sebuah desa yang ada di Kecamatan Bilah Hilir 

Kabupaten Labuhanbatu. Pada waktu mereka datang, desa ini sudah dihuni oleh 

Orang-orang Melayu yang daerahnya memiliki banyak lahan kosong dan sebagian 

besar wilayahnya masih merupakan hutan belantara yang ditumbuhi pohon-pohon 

besar. Dapat dikatakan bahwa Desa Tanjung Haloban itu sendiri hanya lahan 

kosong yang kemudian di buka oleh orang Jawa untuk dijadikan pemukiman.  

 Mayoritas penduduk Desa Tanjung Haloban adalah orang Jawa. Karena 

selama menetap di Desa ini orang Jawa pada tingkat generasi anak, cucu dan 

bahkan cicit semakin berkembang dan bertambah banyak jumlahnya.Orang jawa 

yang menetap di  Desa Tanjung Haloban hidup berdampingan dengan suku-suku 

lain seperti Melayu dan Batak. Dan keberadaan Orang Jawa dalam rentang waktu 

yang cukup lama di Desa Tanjung Haloban telah membawa perubahan-perubahan 

dalam kehidupan Sosial, ekonomi dan budaya dari masa ke masa. Hal ini tentunya 

karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan-perubahan tersebut akan 

dikaji dari sebelum dan sesudah orang Jawa pindah ke Desa tersebut. 
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Dengan latar belakang permasalahan yang dikemukakan penulis tertarik 

untuk meneliti keberadaan orang Jawa yang tinggal di Desa Tanjung Haloban 

dengan judul penelitian “MigrasiOrang Jawa ke Desa Tanjung Haloban 

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (1975-2015)”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor yang menyebabkan kedatangan Orang Jawa di Desa Tanjung Haloban. 

2. Perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Orang Jawa di Desa Tanjung 

Haloban dari tahun 1975-2015. 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan sejarah ini, penulis 

membatasi waktu antara tahun 1975-2015. Penelitian di awali tahun 1975 karena 

jumlah orang Jawa di Desa Tanjung Haloban semakin bertambah dengan adanya 

pemukiman baru dan pembukaan lahan pertanian. Sedangkan tahun akhir batasan 

penulisan ini yaitu pada tahun 2015. Pembatasan waktu ini dilakukan untuk 

mengkaji perubahan kehidupan orang Jawa di desa tersebut per 10 tahun. 
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D. Rumusan Masalah 

Atas dasar pembatasan masalah di atsas maka dalam penelitian ini masalah 

yang aka diteliti dirumskan hanya pada dua permasalahan, yaitu: 

1. Mengapa Orang Jawa melakukan migrasi ke Desa Tanjung Haloban? 

2. Bagaimana perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Orang Jawa di Desa 

Tanjung Haloban dari tahun 1975-2015? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi kedatangan Orang Jawa di 

Desa Tanjung Haloban Kecataman Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. 

2. Untuk mengetahui perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Orang Jawa 

di Desa Tanjung Haloban dari tahun 1975-2016. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat: 

1. Menambah pengetahuan tentang kedatangan Orang Jawa di Desa Tanjung 

Haloban Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. 

2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang perubahan kehidupan Orang Jawa 

di Desa Tanjung Haloban.. 

3. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya. 


