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Transmigrasi Polisi Republik Indonesia di Jayaguna II adalah salah satu 
bentuk perpindahan penduduk yang dilakukan untuk para anggota polisi. 
Kurangnya pengetahuan tentang pertanian menyebabkan perkembangan 
penduduk transmigrasi mengalami hambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) 
untuk mengetahui sejarah kehidupan masyarakat Transmigrasi Polisi Republik 
Indonesia  di Jayaguna ll. 2) untuk  mengetahui kehidupan masyarakat 
Transmigrasi Polisi Republik Indonesia di Jayaguna ll pada bidang ekonomi  3) 
untuk mengetahui kehidupan masyarakat Transmigrasi Polisi Republik Indonesia 
di Jayaguna ll pada bidang sosial budaya .  

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan data berupa keterangan atau informasi 
verbal dari informan. Kehadiran peneliti sebagai alat pengumpul data dan 
menganalisisnya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode 
wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis data deskriptif  yakni reduksi data, penyajian data, dan pelaporan hasil.  
Hasil penelitian ini adalah masyarakat transmigrasi polisi republik indonesia telah 
ada sejak 1967 hingga sekarang. Kehidupan sosial masyarakat sudah maju dan 
mayoritas penduduk memiliki budaya tersendiri. Budaya yang ada di tranpolri 
adalah budaya suku lampung.  

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah Transmigrasi 
Polisi Republik Indonesia di Jayaguna II adalah keberhasilan Transmigrasi Polisi 
Republik Indonesia di Jayaguna I dalam pemerataan kesejahteraan. Dibidang 
Ekonomi, kesejahteraan warga Transmigrasi Polisi ini relatif maju seiring dengan 
berjalannya waktu. Warga transmigran mencukupi kehidupan dengan 
mengandalkan dana pensiun, bertani dan beternak. Dalam bidang sosial budaya, 
kehidupan sosial warga Transmigrasi Polisi Republik Indonesia Jayaguna II pada 
Tahun 1987-1999 terjalin dengan baik. Adapun kondisi kebudayaan yang ada di 
Transmigrasi Polisi Republik Indonesia Jayaguna II bahwa budaya masyarakat 
yang ada terdiri dari berbagai suku, mata pencaharian pokok yakni bertani, 
beternak dan pensiunan. Warga Transmigrasi Polisi Republik Indonesia 
Jayaguna II juga memiliki Agama yang dianut yakni Islam.  
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