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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan transmigrasi di Indonesia merupakan program pemindahan 

penduduk terbesar di dunia yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah 

berperan aktif secara langsung dalam proses penyiapan permukiman, penempatan 

transmigran dan pemberdayaan masyarakat. Program transmigrasi semacam ini 

tidak ada duanya di dunia, termasuk di 27 negara yang pernah melakukan 

pemindahan penduduk. Setiap negara dalam membangun program transmigrasi 

mempunyai latar belakang, tujuan, dan sasaran yang spesifik dan disesuaikan 

dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. 

Program transmigrasi di Indonesia antara lain untuk memanfaatkan secara 

lebih optimal potensi sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidup 

transmigran, mengurangi tekanan kepadatan penduduk, dan mendorong 

pembangunan daerah. Daerah transmigrasi, khususnya di Kabupaten Sarmi adalah 

salah satu program pemerintah sebagai wadah peningkatan taraf hidup masyarakat 

Indonesia umumnya dan khususnya adalah warga tranmigran setempat. Desa 

Tamarsari atau UPT Tamarsari Kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi Papua atau 

daerah tersebut bisa di sebut Armopa  adalah daerah yang berada di kepulauan 

Papua Barat, yang dulunya masih bergabung dengan Kabupaten Jayapura. 

Armopa lahir sebagai daerah transmigrasi pada tahun 1996 yang terbagi menjadi 
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sembilan desa, dengan satu kecamatan yaitu Kecamatan Bonggo, dan salah satu 

nya yaitu Desa Tamarsari, daerah ini sangat lamban dalam proses pembangunan di 

karenakan penempatan yang sangat jauh dari pusat pemerintahan sekitar 350 Km 

dari kota.  

Hal semacam ini menjadi polemik yang sangat penting bagi pemerintah guna 

peningkatan perekonomian masyarakat. Karena masyarakat Bonggo pada 

umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan berdagang. Sehingga tingkat 

prosentase kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat sangat lamban. Hal ini 

terbukti dengan adanya pembangunan jalan yang sudah hampir 14 tahun baru di 

kerjakan pada tahun 2009 kemarin, selain itu juga pertanian masyarakat yang 

tidak stabil di karenakan banyaknya hama dan juga curah hujan yang tidak 

menentu. Sehingga banyak masyarakat yang berpindah mata pencaharian sebagai 

penjual kayu hutan. 

Warga transmigran yang berada di daerah transmigrasi umumnya berasal dari 

berbagai daerah dan juga latar belakang yang berbeda, tetapi pada umumnya 

warga transmigran mempunyai misi yang sama yaitu bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dalam segi ekonomi khususnya. 

Sampai saat ini Desa Tamarsari masih menjadi daerah transmigran yang maju 

daripada daerah yang lainya, karena sejak tahun 1995 sampai pada tahun 2010 

mengalami peningkatan baik dalam segi pembangunan, ekonomi masyarakat, 

walaupun hal ini bisa di bilang sangat lamban, dari segi ekonomi masyarakat 

dapat kita lihat sekarang banyak masyarakat yang membangun rumahnya semula 

berbahan papan (kayu) menjadi ruamah yang berbahan batako. Hal ini 
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menunjukan bahwasanya memang program transmigrasi membantu masyarakat 

untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, walaupun itu berjalan 

sangat lamban, tetapi secara tidak langsung peran pemerintah terhadap 

pembangunan ekonomi masyrakat dalam bentuk transmigrasi sangatlah 

berpengaruh. 

Peran pemerintah terhadap masyarakat di dalam program transmigrasi dapat 

kita lihat dengan upaya-upaya pemerintah memberikan modal usaha kepada 

masyarakat secara gratis, misalnya memberikan rumah lahan pekarangan seluas 2 

(dua) Ha sebagai modal utama, di tambah lagi jatah hidup selama satu tahu, 

pemberian obat obatan, pemberian bibit tanaman, dan lain sebagainya selama satu 

tahun bahkan bisa lebih dari itu. Bahkan  menurut penilaian Bank Dunia, bahwa 

program transmigrasi telah memberikan kontribusi yang berarti pada perluasan 

lahan garapan, yaitu sebesar 3.8% dari luas lahan pertanian di Indonesia. 

Transmigrasi juga telah menyumbang pada peningkatan produksi beras di daerah 

luar Jawa selama Pelita III yaitu sebesar 5%. Kehidupan transmigran meskipun 

sedikit kekurangan beras, di permukiman transmigrasi tidak pernah mengimpor 

beras karena transmigran dapat mengkonsumsi singkong dan jagung sebagai 

pengganti makanan pokok beras.1  

Transmigrasi memberikan sumbangan pada perluasan jaringan jalan di 

beberapa provinsi, besarnya sumbangan tersebut sekitar 20% di kepulauan luar 

Jawa, Madura dan Bali dan bahkan mencapai 50% di empat provinsi yaitu 

                                                        
1 Fadholi (Staf Ditjen P2MKT) Pembangunan Transmigrasi Di  Indonesia, diakses tanggal 20 
Novenber 2010 
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Lampung, Kalbar, Kalteng dan Kaltim. Perluasan jaringan jalan tersebut berupa 

jalan masuk ke lokasi permukiman transmigrasi. Disamping itu Bank Dunia juga 

menilai bahwa program transmigrasi dapat menciptakan kesempatan kerja 1,3 

hingga 1,6orang kerja per tahun untuk setiap keluarga transmigran.2  

Sementara itu Arndt (1983) mengatakan bahwa bila pembangunan daerah 

diukur dengan persentase pertambahan penduduk, jumlah hektare lahan yang 

dibuka, luas garapan, dan peningkatan produksi pertanian pada provinsi tujuan, 

maka kontribusi transmigrasi tidak disangsikan lagi. Arndt juga mengatakan 

bahwa pada priode 1950–1972 jumlah emigrasi dari Jawa rata-rata per tahun 

sebanyak 94.000 jiwa dan jumlah imigasi ke Jawa rata-rata pertahun sebanyak 

48.000 jiwa, dengan demikian emigrasi bersih dari Jawa sebanyak 46.000 jiwa. 

Pada priode 1975 – 1980 jumlah emigrasi dari Jawa rata-rata per tahun sebanyak 

221.000 jiwa dan jumlah imigasi ke Jawa rata-rata per tahun sebanyak 104.000 

jiwa, dengan demikian emigrasi bersih dari Jawa sebanyak 117.000 jiwa.3 

Program transmigrasi juga merupakan kegiatan investasi, yaitu human 

investment dan capital investment. Sebagai human investment transmigrasi 

berdampak positif dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan transmigran 

dan masyarakat sekitarnya, sedang sebagai capital investment transmigrasi telah 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Selanjutnya 

pembangunan transmigrasi juga telah ikut memberikan kontribusi yang cukup 

berarti pada pembangunan jangka panjang tahap I (PJP I), antara lain:4 

                                                        
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
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1. Pembangunan Daerah.  
Selama PJP I sebanyak 2.067 desa baru telah diserahkan kepada 
pemerintah daerah, 76 diantaranya telah tumbuh menjadi ibukota 
kecamatan dan 6 diantaranya telah menjadi ibukota kabupaten. Disamping 
itu telah dibangun 58.014 Km jalan, 60.881 M jembatan, 21 buah dermaga 
dan drainase sepanjang 14.480 Km. Penempatan transmigran dibeberapa 
provinsi cukup memberikan arti penting bagi penyediaan sumber daya 
manusia yakni di Provinsi Kalteng sebanyak 18,6% dari jumlah penduduk, 
di Provinsi Sultera sebanyak 17,8% dari jumlah penduduk, di Provinsi 
Papua sebanyak 20% dari jumlah penduduk dan di Provinsi Bengkulu 
sebanyak 16% dari jumlah penduduk. Transmigrasi juga memainkan 
peranan penting dalam pembangunan daerah, kelebihan lowongan tenaga 
kerja yang ada di daerah oleh pengusaha setempat diisi dengan tenaga 
kerja transmigran yang melimpah dengan upah minimum regional yang 
rendah (Patrice Levang, 2003).  

2. Pembangunan Ekonomi 
Sejak tahun 1950 hingga tahun keempat Pelita VI program transmigrasi 
telah membuka areal produksi baru sekitar 4.000.000 Ha lahan pangan dan 
diantaranya sebanyak 1,4 juta Ha telah dibuka sendiri oleh transmigran 
dan ditanami pohon kelapa sawit. Pembangunan transmigrasi juga telah 
membantu program swasembada pangan nasional, sebagai gambaran di 
Provinsi Sulteng, Sumsel, Lampung, Sultera, Bengkulu, Maluku, dan 
Papua telah memproduksi lebih dari 50 % produksi beras di Provinsi yang 
bersangkutan. Pada priode 1989–1992 jumlah transmigran yang miskin 
juga secara berangsur menurun. Pada tahun 1989 jumlah transmigran 
miskin sebanyak 16% sementara itu pada tahun 1992 jumlah transmigran 
miskin turun menjadi 2 %. 

 
Dari uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa program transmigrasi 

diyakini masih akan menjadi salah satu solusi bagi penyelesaian permasalahan 

bangsa yang terasakan masih sangat pelik hingga saat ini. Percepatan 

pembangunan di Kabupaten Sarmi, salah satunya juga akan coba dilakukan 

dengan dorongan pola transmigrasi baru dengan konsep yang lebih ideal. Artinya 

harus diyakinkan, bahwa pemindahan penduduk lewat pola transmigrasi ini bukan 

untuk membuat transmigran menjadi lebih sulit dan miskin. Bersama rakyat 

Kabupaten Sarmi mereka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru untuk 

mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu penulis 
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tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas program transmigrasi 

terhadap perekonomian masyarakat (Studi Kasus pada masyarakat pendatang di 

Desa Tamarsari Kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi Papua). 

B. Rumusan Masalah 

Dari gambaran diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan ekonomi 

masyarakat melalui program transmigrasi di Desa Tamarsari? 

2. Sejauh mana efektivitas peningkatan perekonomian masyarakat 

transmigrasi di Desa Tamarsari Kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu: 

1. Ingin mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan 

perekonomian masyarakat trasmigrasi Desa Tamarsari. 

2. Ingin mengetahui sejauh mana efektivitas peningkatan perekonomian 

masyarakat trasmigrasi Desa Tamarsari. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

a. Sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Ilmu 

Politik, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai wahana penambah wawasan dan pengalaman peneliti yang 

diperoleh pada saat di lapangan. 



7 
 

 
 

c. Sebagai bahan literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat bagi mahasiswa dan umum. 

d. Untuk menambah wacana keilmuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat transmigrasi di Bonggo 

tentang peningkatan perekonomian. 

b. Memberikan gambaran tentang tingkat ekonomi masyarakat 

transmigrasi di Bonggo Kab. Sarmi  

c. Sebagai bahan bacaan penambah wawasan dan pengetahuan. 

E. Definisi Konseptual  

Dalam setiap penelitian tentu saja ada sebuah konsep dasar pemikiran, hal ini 

sangat penting untuk memberikan batasan–batasan berkaitan dengan konsep dasar 

yang  dimaksud oleh peneliti. Selain itu, konsep merupakan istilah terdiri dari satu 

kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide 

(gagasan) tertentu.  Konsep yang dipakai oleh peneliti adalah: 

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi 

Cepatnya proses peralihan menuju era otonomi membawa konsekuensi 

pada terjadinya disparitas antara paradigma transmigrasi dengan tataran 

operasionalnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk 

merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi 

masyarakat, belum dapat sepenuhnya mencapai sasaran. Meskipun 

pembangunan telah dilaksanakan atas prakarsa pemerintah daerah tetapi 

umumnya sistem pengembangan kawasan transmigrasi yang digunakan 
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(kecuali dalam hal organisasi) masih mengacu pada standar yang disusun oleh 

pemerintah pusat pada era pra otonomi.  

Sistem pembinaan masyarakat transmigran yang digunakan selama ini 

telah menumbuhkan ketergantungan yang relatif besar terhadap pemerintah 

terutama dari sisi permodalan. Di sisi lain, peranan dunia usaha untuk 

berpartisipasi di kawasan transmigrasi menurun drastis menyusul 

dihapuskannya Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sejak tahun 1999. 

Hasil studi pengembangan corporate farming dan agroestate pada tahun 2001 

menyimpulkan bahwa keterbatasan modal merupakan kendala utama dalam 

pengembangan usaha di kawasan transmigrasi.5 Mekanisme pemberian 

bantuan sarana produksi untuk pengembangan lahan usaha dinilai kurang dapat 

menstimulir terjadinya pemupukan modal yang mencukupi untuk 

pengembangan usaha selanjutnya.  

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu solusi yang diarahkan untuk 

mendorong kemampuan transmigran dalam menggalang dan memanfaatkan 

dana secara optimal sebagai sumber modal pengembangan usaha. Pemupukam 

modal masyarakat secara swadaya semacam itu merupakan alternatif yang 

akan menggerakkan perekonomian pedesaan agar tetap survive.6 Selain itu, 

kemampuan masyarakat dalam memupuk modal swadaya untuk 

mengembangkan usahanya dapat peningkatan perekonomian. 

                                                        
5 Najiati,dkk,2001. Studi Peluang Pengembangan Corporate Farming dan Agroestate Untuk 
Kawasan Transmigrasi, Puslitbang Ketransmigrasian, Badan Litbang Ketenagakerjaan 
dan Ketransmigrasian, Depnakertrans.RI. Jakarta. 
6 Warsito, Rukmadi,dkk. Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat 
Pemukiman. 1984. Jakarta : CV. Rajawali. 
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2. Program Transmigrasi 

Program Transmigrasi memang unik dan sangat khas di Indonesia. Dalam 

program ini, pemerintah secara aktif terlibat langsung dalam memindahkan 

penduduk dalam jumlah besar, menyeberangi lautan dan berlangsung terus 

menerus dalam waktu cukup lama.   Salah satu peranan program transmigrasi 

yang menonjol ialah pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dan 

penyaluran potensi sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan dan pembangunan wilayah. Program transmigrasi juga 

merupakan kegiatan investasi, baik dalam bentuk human insvesment maupun 

capital insvesment.  

Sebagai proyek invesment, program transmigrasi memberikan dampak 

positif dalam bentuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan transmigran dan 

masyarakat sekitarnya. Sebagai capital invesment transmigrasi memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan pembangunan wilayah. Secara umum 

program transmigrasi berdampak sangat luas terhadap pembangunan wilayah, 

dilihat dari sudut tata ruang wilayah melalui permukiman wilayah-wilayah 

terisolasi, serta pemanfaatan ruang wilayah maupun dalam bentuk 

pembangunan ekonomi wilayah. Sebagai gambaran umum pemindahan/ 

penempatan penduduk dari Jawa ke luar Jawa yang lebih menyeluruh terhadap 

hasil pelaksanaan pembangunan transmigrasi, dibidang human insvesment 

(penempatan transmigran) pada daerah transmigrasi. 

Pembangunan transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan 

daerah, melaksanakan pembangunan unit permukiman transmigrasi baru yang 
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mendorong pertumbuhan desa yang kurang berkembang dan membangun 

hinterland mendukung pusat pusat pertumbuhan yang sudah ada. Perpindahan 

pendududk melalui program transmigrasi pada dasarnya adalah pengaturan 

mobilitas penduduk dalam rangka persebaran penduduk dan pengelolaan 

potensi sumber daya. Dengan alasan pemerataan penyebaran penduduk dan 

peningkatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas hidup penduduk 

maka migrasi ini disusun dalam suatu kegiatan yang terprogram dan terencana 

yang dinamakan transmigrasi. Ramadhan KH. Hamid Jabbar dan Rofiq Ahmad 

menguraikan tentang transmigrasi sejak dari zaman kolonisasi sampai dengan 

transmigrasi yang berorientasi ekonomi.7 

Sehingga transmigrasi merupakan suatu program yang sungguh tidak ada 

bandingannya dan terbesar dari jenisnya dewasa ini di dunia. Tujuan resmi 

program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di 

pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau 

lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan 

bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk 

menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. 

Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, 

termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.. 

 

                                                        
7 Ramadhan KH. Hamid Jabbar dan Rofiq Ahmad, 1993. Transmigrasi Indonesia. Penerbit 
Departemen Transmigrasi 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang 

didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu 

akan menunujuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagaimana mengukur  suatu variabel8. Dalam penelitian ini, variabel operasional 

yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa adalah pembangunan 

sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara menyeluruh pada wilayah 

pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun indikator-indikator operasional dalam penelitian ini meliputi: 

1. Aspek Tahapan peningkatan perekonomian masyarakat transmigrasi 

a) Perencanaan/ inisiasi 

b) Formulasi kebijakan 

c) Implementasi 

d) Evaluasi 

2. Aspek Kesiapan Masyarakat Dilihat Dari  

a) Potensi 

b) infrastruktur 

3. Kendala dari Program Transmigrasi di Kampung Tamarsari  

a) Resistensi dengan masyarakat lokal 

 b). Lokasi yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan dan perkotaan 

 c). Pembangunan infrastruktur yang kurang memadai 

 

                                                        
8 Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk Karangan Ilmiah. UMM 

Press Malang. Hlm: 207  
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G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan atau memberi gambaran 

mengenai suatu fenomena atau pokok permasalahan yang timbul di lapangan 

tanpa mempersoalkan jalinan atau hubungan antar variabel. Sehingga, jika dilihat 

dari tujuan pengembangan teori, maka jenis penelitian ini arahnya lebih condong 

pada penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif tentunya terdapat pengukuran 

terhadap fenomena sosial tertentu yang tujuannya adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta 

hubungan antar suatu fenomena9. 

 Penelitian deskriptif juga bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk 

pemaparan dan penganalisaan data yang diperoleh berdasarkan landasan teori 

dalam rangka mencapai kesimpulan. Surya Brata menyatakan, penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk membuat pencandraan mengenai situasi atau 

kejadian secara sistematis, faktual dan akurat10. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh informasi dan data  sesuai dengan judul  efektivitas program 

transmigrasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, maka peneliti 

melakukan penelitian di Desa tamarsari, Kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi 

Papua. 

                                                        
9 Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk Karangan Ilmiah. UMM 
Press Malang. Hlm: 207 
10 Surya Brata, Sumadi, Metode Penelitian, Yogyakarta : Raja Grafindo, Hal : 18 
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3. Subyek Penelitian 

Khusus dalam penelitian ini (kualitatif), untuk menemukan subyek/ informan 

yang akan dijadikan sebagai sumber data, peneliti menggunakan metode 

purposive sampling yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui 

dan memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat 

dipercaya menjadi sumber data yang tepat11. Oleh karena itu, ada beberapa  

subyek-subyek  penelitian yang akan kami observasi antara lain sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarmi 

2. Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 

3. Kepala desa Desa Tamarsari 

4. Warga Desa Tamarsari 

5. Sumber Data 

1). Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama di 

lapangan yang dalam penelitian ini berupa wawancara dengan informan 

yang dipilih berdasarkan pemahaman tentang permasalahan penelitian. 

2). Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen seperti arsip-

arsip laporan, buku, koran, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program transmigrasi terhadap peningkatan perekonomian 

masyarakat. 

                                                        
11 Hasan, M Tholchah, dkk, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : Lembaga Penelitian 
UNISMA, Hal : 142 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa 

sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 

1). Wawancara 

Wawancara atau Interview  adalah teknik upaya menghimpun data yang 

akurat untuk melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai 

dengan data. Sementara itu maksud dari wawancara adalah mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,  motivasi, tuntutan, kepedulian 

dan lain–lain12. Dengan metode ini diharapkan agar data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi data yang didapatkan bukanlah data 

yang hanya common sense saja. Dari keterangan beberapa obyek yang 

diwawancarai maka keabsahan dari data tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat 

karena antara ucapan dari beberapa narasumber dapat di kroscek dengan 

kenyataan dan fakta yang ada. 

2). Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku agenda, notulen rapat, dan  sebagainya. Untuk 

mencatat hal–hal yang bebas atau belum ditentukan  dalam variabel  (setiap 

menemukan data yang dipakai  untuk melengkapi  data-data dalam penelitian ini), 

                                                        
12 Moeleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif. Rosda Karya, Bandung, 2005 Hal 27 
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maka peneliti dapat menggunakan  kalimat bebas13. Dari data dokumentasi ini 

diharapkan dapat mendukung dari data hasil wawancara. Karena selain tertuang 

dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil wawancara dengan data dari dokumentasi 

ini maka pembaca diyakinkan akan kevalidan data yang didapat dengan gambar, 

referensi dari buku ataupun catatan dari agenda-agenda penting seperti notulen 

rapat dan sebagainya. 

3). Observasi 

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif mempunyai ciri khas 

diantaranya yaitu  pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti ikut serta 

berperan pada situs (obyek) penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan 

kemasyarakatan (objek penelitian ) tersebut. Selain itu, hanya manusia sebagai 

alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainya dan hanya 

manusialah yang dapat memahami kaitan–kaitan di lapangan14. Untuk 

mendapatkan data yang sebenar-benarnya maka diharapkan penulis juga dapat 

terlibat langsung agar dapat mengetahui data yang diperoleh dari beberapa sumber 

memang data yang asli dan tidak direkayasa. Apabila penulis terlibat dalam 

kegiatan maka akan didapatkan data yang benar-benar valid. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang dilakukan peneliti menggunakan analisa 

kualitatif, teknik analisa yang digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk 

menafsirkan dan menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara dengan 

                                                        
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Jakarta PT. Rineke Cipta, 

1998. Hal 45 
14 Moeleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif . Rosda Karya, Bandung, 2005 Hal 27 
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responden. Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis data dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data, yang merupakan langkah untuk menyeleksi data lapangan,  

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan data dari penelitian. 

Maksudnya, penelitian menyeleksi data yang diperoleh dari data observasi, 

wawancara, dokumentasi, yang berkaitan dengan yang diteliti. 

b.Display Data 

Display data, merupakan penyederhanaan data yang komplek kedalam 

narasi yang pendek sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan 

masalah, sehingga cepat dipahami maknanya tanpa harus membuka 

diseluruh data yang ada dilapangan. 

c.Analisis Data 

Analisis Data, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kebijakan 

pemerintah dalam program transmigrasi. Kemudian, peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan yang merupakan cara mendapatkan kesimpulan atas 

data yang diperoleh. 


