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Opgave 6  Migranten in Zuid-Sumatra 

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave 
horen. 

Gebruik de atlas. 
Het grootste deel van de migranten die naar Lampung kwamen, is 
afkomstig van Java.  

2p 22 Geef aan 
 met welk begrip de toenemende invloed van de Javaanse cultuur in de 

buitengewesten wordt aangeduid; 
 welk percentage van de bevolking van Lampung in 2006 volgens de 

atlas bestond uit transmigranten.  

Gebruik bron 1. 
Er zijn vier vormen van migratie mogelijk: 
 ruraal    ruraal  
 ruraal    urbaan 
 urbaan  ruraal  
 urbaan  urbaan  

2p 23 Neem de letters a en b van onderstaande zinnen over op je antwoordblad. 
Schrijf achter elke letter de juiste vorm van migratie. 
a de binnenlandse migratie die in Indonesië het meest voorkomt; 
b de binnenlandse migratie van de Balinezen naar Lampung. 

Gebruik de atlas. 
Steeds meer migranten in het deelgebied Lampung vinden werk bij 
commerciële agrarische bedrijven die produceren voor de binnenlandse 
markt.  

1p 24 Geef de reden waarom op Sumatra juist het deelgebied Lampung geschikt 
is voor commerciële agrarische bedrijven die produceren voor de 
binnenlandse markt. 

Gebruik bron 2 en de atlas. 
2p 25 Geef aan 

 om welke reden de onvrede van de oorspronkelijke bewoners van 
Lampung zich vooral op één groep transmigranten richt; 

 vanuit welke twee geografische dimensies er vooral sprake is van 
spanningen tussen de oorspronkelijke bewoners en deze groep 
transmigranten. 

Ontwikkelingsland  Indonesië  
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bron 1 

Het deelgebied Lampung 

Lampung is een deelgebied in het zuiden van het eiland Sumatra. Er 
wonen ruim 7.500.000 mensen in een gebied dat ongeveer zo groot is als 
Nederland. Driekwart van de bevolking stamt af van migranten uit Java, 
Madura en Bali. De oorspronkelijke bevolking van Lampung vormt nu een 
minderheid. Al vanaf het eerste begin zijn er spanningen tussen de 
oorspronkelijke bevolking en de nieuwe bewoners. Vooral de migranten 
uit Bali, die hun agrarische bestaan op Bali verruilden voor het werk op 
grote commerciële landbouwbedrijven in Lampung, zijn het doelwit van de 
oorspronkelijke bewoners. 

 bron: Cito 

bron 2 

Oorspronkelijke bevolking van Lampung wil ‘de Balinezen’ weg 
hebben 

Op 29 en 30 oktober 2012 waren er ernstige ongeregeldheden in het dorp 
Balinuraga in de meest zuidoostelijke punt van het deelgebied Lampung. 
Er vielen twaalf doden, tientallen gewonden en tientallen huizen werden 
verwoest. 
Een groep oorspronkelijke bewoners van Lampung is van mening dat de 
Balinese transmigranten in Balinuraga moeten worden gedwongen te 
verhuizen naar verder weg gelegen gebieden.  
Deskundigen geven aan dat de spanningen te maken hebben met het feit 
dat de transmigranten vaak economisch succesvoller zijn dan de 
oorspronkelijke bewoners van Lampung. Vanuit de oorspronkelijke 
bewoners worden echter vaak andere verschillen aangegrepen om de 
onvrede te uiten. 

vrij naar: Jakarta Post, 6 november 2012 
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