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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kebijakan pembangunan Provinsi Papua dalam lima tahun ke depan 

diarahkan kepada pembangunan yang berbasis kampung. Pendekatan 

pembangunan berbasis kampung merupakan salah satu jawaban atas berbagai 

ketimpangan pembangunan masyarakat yang dirasakan selama ini terutama 

berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua, sesuai amanat UU 

No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang 

menekankan perlindungan hak-hak masyarakat adat orang Papua yaitu kewajiban 

untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan 

mengembangkan hak-hak masyarakat adat.  

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 huruf (b), Otonomi Khusus adalah 
kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; Undang-
Undang No. 21 Tahun 2001 huruf (i), Kampung atau yang disebut dengan nama 
lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 
berada di daerah Kabupaten/Kota1; 

 

Harus diakui bahwa selama ini hak-hak dasar masyarakat Papua dimaksud 

belum dipenuhi sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan yang 

menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial antar wilayah, rendahnya kualitas 

sumber daya manusia dan rendahnya pendapatan masyarakat. Kondisi ini lebih 

                                                 
1 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua 
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diperparah oleh kurangnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada 

pembangunan masyarakat kampung.  

Sejalan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan milenium (Milenium Development Goals) yang telah diratifikasi 

secara global dan kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan 

serta pembangunan masyarakat kampung sebagaimana diamanatkan dalam UU 

OTSUS dan kebijakan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua maka 

substansi Pembangunan kampung dimaksud adalah pembangunan yang berfokus 

manusia ( People Centered Development) yang tertuang dalam setiap kebijakan 

pembangunan di Papua. Pembangunan manusia ( Human Development) dalam 

konteks pembangunan tujuan-tujuan pembangunan milenium, pengentasan 

kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakata asli Papua akan dicapai 

melalui Strategi Pembangunan Kampung yaitu yang meliputi pemenuhan 

makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, infrastruktur, Kampung 

dan kesetaraa Gender.  

Strategi pembangunan kampung dimaksud mengandung unsur-unsur yang 

merupakan komponen strategis dalam pendekatan pembangunan kampung yaitu: 

Desentralisasi fiscal dan kewenangan, penyusunan perencanaan program secara 

partisipatif, perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan secara langsung serta pembangununan kapasitas aparat yang 

mampu melayani masyarakat kampung secara optimal dirancangan dalam suatu 

Rencana Strategi Pembangunan Kapung (RESPEK). 
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Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategi Pembangunan 

Kampung (RESPEK) untuk : 

a) Memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan Kampung 

b) Melakukan harmonisasi prosedur perencanaan, penyaluran dan pencarian 

dana, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

c) Melakukan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan, bantuan teknis dan 

pendampingan, supervisi dan monitoring 

d) Memberikan kesempatan dan peran kepada masyarakat dalam proses-

proses pengambilan keputusan untuk pemenuhan kebutuhan atas hak dasar 

hidupnya 

e) Memberikan akses memperoleh kesempatan secara berkelanjutan dalam 

pengelolaan sumber daya alam 

f) Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas individu dan 

institusi/lembaga masyarakat. 

Permasalahan pembangunan masyarakat kampung semakin mengemuka 

sejalan dengan makin banyaknya pemberitaan tentang berbagai persoalan yang 

terjadi seperti merebaknya wabah penyakit, bencana alam dan juga terjadi konflik 

sosial di beberapa tempat yang dipicu oleh berbagai ketimpangan sosial. 

Fenomena masyarakat tersebut dapat tergerak hati penulis untuk mengkaji secara 

ilmiah, guna memberikan informasi tentang perhatian pemerintah terhadap 

pembangunan masyarakat kampung dan konflik pemerintah daerah yang masih 

terjadi di Papua. 
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B. Rumusan Masalah  
 

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Konflik Pemerintah 

Kampung Dalam Pengelolaan Dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung di 

Distrik Mim ika Baru Kabupaten Mimika adalah : 

1. Bagaimana Proses dan pengelolaan Dana Rencana Strategi Pembangunan 

Kampung di Distrik Mimika Baru?  

2. Konfilik-konfilik apa saja yang dalam dalam pengelolaan dana respek? 

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konfilik  pemerintah 

kampung dalam pengelolaan dana Rencana Strategi Pembangunan 

kampung?  

4. Upaya apakah yang diambil pemerintah kampung untuk mengatasi 

konfilik  dalam pengelolaan dana Rencana Strategi Pembangunan 

Kampung di Distrik Mimika Baru?  

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Proses dalam  pengelolaan dana Rencana Strategi 

Pembangunan Kampung di Distrik Mimika Baru?  

2. Untuk mengetahui Konfilik  apa yang terjadinya  dalam Pengelolaan dana 

Rencana Strategi Pembangunan Kampung?  

3. Untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik 

pemerintah kampung dalam pengelolaan dana Rencana Strategi 

Pembangunan Kampung?  
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4. Untuk mengetahui upaya apakah yang diambil pemerintah kampung untuk 

mengatasi konfilik dalam pengelolaan dana Rencana Strategi 

pembangunan kampung di Distrik Mimika Baru?  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

mahasiswa tentang implementasi kebijakan dalam konteks otonomi khusus 

papua, dengan permasalahan Konflik Pemerintah Kampung Dalam 

Pengelolaan Dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK). 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini mempunyai kontribusi bagi pemerintah 

kampung dalam formulasi dan implementasi kebijakan otonomi khusus 

yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Rencana Strategi Pembangunan 

Kampung (RESPEK).  

 

E. Definisi Konseptual 
 

Di dalam membahas suatu ilmu pengetahuan, kita sering diperhadapkan 

pada suatu istilah. Istilah tersebut mengandung banyak arti dan pengertian yang 

berbeda, sehingga apabila kita menggunakan satu istilah saja akan terasa kurang 

memuaskan dalam persamaan artinya. Untuk mencegah terjadinya salah 

penegrtian terhadap istilah itu, maka penulis menggunakan batasan-batasan yang 

akan dipakai dalam penulisan skripsi ini. Pembatasan konsep yang akan 

digunakan sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu: ”Konflik Pemerintah 

Kampung Dalam Pengelolaan Dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung” 
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Studi Kasus Tentang Transparansi Alokasi Pada Dana Rencana Strategi 

Pembangunan Kampung di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika”.  

Untuk itu ada beberapa definisi konseptual yang akan dijelaskan dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Konflik merupakan suatu proses pencapaian tujuan dengan cara 

melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai-nilai 

yang berlaku2. Menurut Robbin dalam Soetandyo memberikan pengertian 

konflik’ yaitu ‘perbenturan’ antara dua pihak yang tengah berjumpa dan 

bersilang jalan pada suatu titik kejadian, yang berujung pada terjadinya 

benturan. Konflik itu pada umumnya didefinisikan sebagai suatu peristiwa 

yang timbul karena adanya niat-niat bersengaja antara pihak-pihak yang 

berkonflik itu3. Penjabaran lain untuk konflik adalah bahwa suatu 

fenomena sosial yang selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi 

manusia dan struktur sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa konflik 

meliputi persaingan dan pertentangan seseorang didalam lingkup kerja 

tertentu, dan akhirnya kita dapat mengetahui prosesnya. 

2. Pemerintah Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan 

Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain yang mengurus 

dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah di tingkat kampung. Pemerintah 

Kampung mempunyai tanggung jawab penuh dan bertugas merencanakan 

dan melaksanakan tugas kegiatan di Kampung yang telah disetujui. 

                                                 
2 Bertholomeus Bolong, OCD. 2005. Memburu Hak Mengorbankan Persaudaraan. PT. San Juan 
Yogyakarta. Hal: 9   
3 Ngadisah, Konflik Pembangunan Dan Gerakan Sosial Politik di Papua, Yogyakarta: Pustaka 
Raja, 2003  
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Pemerintah Kampung bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada 

Kepala Distrik. 

3. Kampung, adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua, 

Indonesia di bawah distrik. Istilah "Kampung" menggantikan "desa", yang 

sebelumnya digunakan di Papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di 

Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul diterapkannya Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia4. 

Dalam pengertian lain kampung adalah:  

a) suatu daerah, di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang 

bertempat tinggal di sana daerah tempat tinggal warga menengah ke 

bawah di daerah kota.   

b) Nama alternatif untuk desa/kelurahan yang merupakan satuan 

pembagian administratif daerah yang terkecil di bawah 

kecamatan/mukim/distrik/banua (benua). Kampung sebagai sinonim 

dari istilah desa ini dipakai di Papua dan Kalimantan Timur (Luar 

Jawa-Nusa Tenggara). Sebuah kampung dipimpin oleh seorang Kepala 

Kampung (Kamponghofd) sinonim dari Kades.  

                                                 
4 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua 
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c) Nama alternatif untuk dusun/banjar/padukuhan rukun kampung (RK)/ 

anak kampung, yang semua itu merupakan bagian dari sebuah 

desa/kelurahan. Kampung sebagai sinonim dari dusun ini dipakai di 

Jawa, Nusa Tenggara Barat dan tempat-tempat tertentu.  

4. Pengelolaan dana, “adalah suatu proses penyusunan dan pengambilan 

keputusan secara rasional tentang pemanfaatan anggaran pembangunan 

beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya secara 

berkelanjutan”. Secara umum agar pemanfaatan dana Program RESPEK 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka setiap 

pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan harus berpegang pada 

prinsip : 

a. Prinsip legalitas (mematuhi peraturan yang berlaku). 

b. Prinsip efisiensi atau hemat yaitu menghasilkan output yang terbaik 

dengan alokasi dana tertentu, dengan menghindari pembengkakan 

harga (mark up). 

c. Prinsip efectiveness, yaitu memilih kegiatan atau pekerjaan yang 

paling besar manfaatnya atau benar-benar bermanfaat untuk 

masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu.  

d. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu bersifat terbuka bagi 

masyarakat serta dikelola dengan baik dan benar. 

e. Prinsip demokrasi, yaitu selalu mengedepankan musyawarah serta 

menghormati perbedaan, dalam menentukan kegiatan/pekerjaan yang 

akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.  
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f. Prinsip empowering (pemberdayaan), yaitu bahwa setiap kegiatan 

yang dbiayai dari dan bantuan program harus mengandung unsur 

pemberdayaan mastarakat. 

5. RESPEK adalah program pembangunan yang holistik, dan karenanya 

dapat pula disebut dengan village based community development 

(pembangunan masyarakat berbasis kampung). Melalui pendampingan 

yang intensif, rakyat di kampung-kampung secara bersama-sama 

merencanakan, menggunakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana tersebut untuk program-program perbaikan makanan dan 

gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, perekonomian rakyat, dan 

infrastruktur di kampung. Berdasarkan Pedoman dalam Pelaksanaan 

Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) 

merupakan subuah gagasan atau konsep pembangunan dari kampung ke 

kota dengan tujuan pemerataan hasil pemanfaatan dana otonomi khusus di 

tanah Papua 5. 

6. Transparansi adalah, adalah salah astu unsur yang dikembangkan dalam 

good governance. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses 

stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan 

publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan6. Transparansi (keterbukaan), yaitu 

bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang 

                                                 
5 Pemerintah Republik Indonesia, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI 
Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007 
6Sri Hartini, 2009. Manajemen Pelayanan Publik . UM Press: Hal 91  
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terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional 

dan keabsahannya. 

7. Alokasi Dana, berdasarkan pada penggunaan dana dan mekanisme 

pertanggung jawabannya maka dalam pelaksanaannya sumber-sumber 

pendanaan tesebut dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu :  

a) Dana Block Grant (Hibah) dari Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Block Grant adalah sejumlah dana yang diturunkan 

atau dihibahkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/kota serta sumber-sumber pendanaan dari 

Lembaga Donor yang diberikan secara langsung untuk dikelola oleh 

masyarakat di Kampung. Penggunaan dana Block Grant di tingkat 

kapung bersifat open menu, yang artinya masyarakat diberi kebebasan 

untuk memusyawarahkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan didanai 

dari dan Block Grant tersebut.  

b) Dana Block Grant (Hibah) dari Pemerintah Lembaga Donor, 

penyaluran dana Block Grant lansung ke Kampung melalui rekening 

kolektif masyarakatyang dapat dicairkan melalui Kas 

Daerah/Bank/Kantor Pos terdekat. Tata cara penyaluran dan Block 

Grant diatur melalui prosedur masing-masing sumber pendanaan.  

c) Specific Grant adalah dana yang berasal dari Departemen Teknis atau 

dari sektor-sektor Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

yang diturunkan ke Kampung dalam bentuk program atau kegiatan, 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta membutuhkan keahlian 
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teknis tertentu. Penyalran dan pencairan dana Specific Grant dari 

sektor/departemen dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Dana Specifik Grant/bantuan Program sektor-sektor yang berasal dari 

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah unsur terpenting dalam penelitian karena 

berperan sebagai alat untuk menggukur variabel. Untuk menilai variabel dapat 

dilihat melalui indikasi dengan indikator yang ada atau terjadi, berdasarkan 

beberapa indikator: 

1. Konflik pemerintah kampung dalam pengelolaan dana Rencana Strategi 

Pembangunan Kampung di Distrik Mimika Baru, meliputi : 

a. Konflik vertikal 

b. Konflik horizontal 

c. Konflik line-staf 

d. Konflik peran 

2. Faktor penyebab terjadinya konflik pemerintah kampung dalam 

pengelolaan dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung Meliputi : 

a. Komunikasi 

b. Struktur  

c. Ketidak puasan masyarakat 

3. Upaya yang diambil pemerintah kampung untuk mengatasi konflik dalam 

pengelolaan dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung di Distrik 

Mimika Baru meliputi : 
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a. Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat kampung 

melalui kegiatan forum rembuk kampung 

b. Perbaikan kualitas pendidikan 

c. Perbaikan kualitas kesehatan masyarakat 

d. Peningkatan ekonomi masyarakat 

e. Pembangunan pemukiman penduduk  

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alasan 

agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. 

Metode deskriptif sebaga i prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan 

fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah 

menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran 

tentang gejala sosial7. 

Dalam penenlitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan alasan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data 

berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Kemudian 

responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan 

suatu temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang 

                                                 
7 Soehartono, Irawan. 2002. Metodelogi Penelitian Sosial. Bandung : Hal 35 
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konflik pemerintah kampung dalam pengelolaan dana rencana strategis 

pembangunan kampung di distrik mimika baru.  

2. Subyek Penelitian  

Penelitian yang dipandang dapat memberikan pengalaman yang seluas-

luasnya terutama berhubungan dengan konflik pemerintah kampung dalam 

pengelolaan dana rencana strategis pembangunan Kampung. Subyek penelitian 

diantaranya adalah: 

 

a. Kepala dan Sekretaris Kampung 

b. Ketua dan Sekretaris BPD 

c. LPMD 

d. Kelompok Kerja (pokja) Kampung 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah suatu sumber data yang diperoleh secara langsung 

peneliti dari narasumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Data primer dalam penelitian ini adala seluruh 

unsur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini seperti 

orang (pejabat) yang terlibat langsung didalamnya, yaitu kepala dan sekretaris 

Kampung, ketua dan sekretaris BPD, LPMD, dan Kelompok Kerja (Pokja) 

kampung.  
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. 

Data sekunder tersebut adalah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, petani 

dan dokumen-dokumen resmi, koran-koran maupun dari internet atau televisi, 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta masyarakat 

umum yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

masalah yang menjadi obyek penelitian, maka diperlukan alat pengambilan data 

sesuai permasalahan yang diteliti, sebab kualitas ditentukan oleh alat 

pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau 

memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat dan sesuai dengan fakta yang 

ada dilapangan, agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Wawancara (interview)  

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu. Pembicaraan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh lincoln dan guba, antara 

lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian, dan lain- lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 
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memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain, 

baik manusia maupun bukan manusia (Triangulasi); dan memverifikasi, 

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecek anggota. Dengan adanya wawancara ini diharapkan tidak terjadi 

perbedaan pengertian antara peneliti dengan responden, serta teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data primer dari subyek peneliti secara langsung8. 

Dalam penelitian ini wawancara hanya ditujukan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas dan leluasa tanpa terkait dengan susunan pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Tetapi tetap terpusat pada satu pokok masalah yaitu, 

konflik pemerintah kampung dalam pengelolaan dana rencana strategis 

pembangunan Kampung. Keadaan demikian ini memungkinkan wawancara 

berlangsung secara luwes, arahnya bisa berlangsung secara lebih terbuka, 

sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan pembicara tidak 

terlalu terpaku dan pada akhirnya menjemukan kedua belah pihak. 

b) Oservasi  

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistemik, dengan prosedur yang standar. Artinya data dapat diperoleh 

secara langsung dalam keadaan sadar dari objek penelitian dengan melakukan 

pengamatan yang sistemik dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode pengumpulan 

                                                 
8 Ibid : 186 
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data yang berasal dari sumber non-manusia. Selain itu, dikatakan juga bahwa 

dokumentasi juga dapat dikategorikan peneliti sebagai sumber data sekunder dan 

pendukung.  

5. Lokasi Penelitian  

Lokasi peneltian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kampung Kwamki 

Lama Distrik Mimika Baru, Propinsi Papua.  

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang dipergunakan dalam 

penelitian kali ini adalah daskriptif kualitatif. Dari penelitian ini maka data akan 

dianalisa dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data obyektif, sehingga 

data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisa. 

Adapun tahapan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data yang terdiri dari : 

a) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan 

dengan kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih 

lanjut. 

b) Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu dan 

dikelompokan.  

c) Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai 

dengan sumber data masing-masing. 
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2. Pengelolaan data dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul 

diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan 

pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian.  

3. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka 

diambil beberapa alternatif yang terbaik atau dijadikan bahan 

penyampaian informasi dan pengambilan keputusan9. 

Oleh  karenanya dengan menerepkan metode analisa yang lazim 

digunakan dalam penelitian. Lapangan peneliti berpedoman pada tahapan 

penelitian, bahwa: 

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin 

dengan proses pengamatan.  

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan gejala 

sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-penyimpangan pola-

pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

3. Membentuk taksonomi tindakan sosial yang diamati. 

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan 

hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari 

penyusunan taksonomi tertsebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap  tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan.  

                                                 
9 Ibid : 112 
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7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan upaya: 

(a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, (b) menjaga kepekaan 

sosial kesadaran sebagai peneliti.  


