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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Latar belakang adanya Transpolri Jayaguna II adalah keberhasilan Transpolri 

Jayaguna I dalam pemerataan kesejahteraan anggota Polri. Adapun yang 

menjadi motif dari Transpolri Jayaguna II adalah untuk peningkatan 

kesejahteraan warga di mana warga Transpolri Jayaguna II adalah 

pensiunan dari Polri. Dikarenakan dana pensiun yang diberikan tidak dapat 

mencukupi kebutuhan, maka warga ditransmigrasikan ke Daerah Lampung 

dengan diberikan lahan pertanian.  

2. Kehidupan ekonomi warga Transpolri Jayaguna II pada awalnya mengalami 

kesulitan disebabkan karena dana pensiun yang mereka terima tidak 

mencukupi kebutuhan hidup, sehingga mereka mencukupinya dengan 

bertani. Seiring berjalannya waktu, demi keberhasilannya dalam bertani, 

warga sengaja mengundang beberapa kerabat yang memiliki pengetahuan 

bertani untuk membantu mereka dalam  bidang pertanian. Pada tahun 1987-

1999 kehidupan ekonomi mereka semakin mantap dan mapan.  

3. Kondisi sosial masyarakat dapat ditinjau dalam berbagai aspek. Masyarakat 

Transpolri Jayaguna II yang multikultur, menunjukkan adanya pola kehidupan 

yang rukun, damai, toleran, saling menghargai dan menghormati terhadap 

segala bentuk perbedaan. Hubungan sosial yang terbangun dalam 

masyarakat, baik dari golongan transmigran, lokal, dan campuran berjalan 

dengan baik dan harmonis. Hubungan sosial yang harmonis ini dapat 

memberikan efek positif dalam setiap aktivitas masyarakat.  

4. Adaupun kondisi kebudayaan yang ada di Transpolri Jayaguna II bahwa 

unsur-unsur budaya yang ada adalah budaya adat Jawa dan Lampung Unsur 

budaya yang muncul seperti penggunaan bahasa, perkawinan, dan religi. 

Adapun dalam penggunaan bahasa mereka sering menggunakan bahasa 

dari daerah masing-masing. Kemudian dalam adat perkawinan terjadi 

perbauran antar adat seperti penggunaan pakaian adat. Dan pada bidang 

religi atau keagamaan di daerah Transpolri Jayaguna II hanya terdapat 

agama Islam dan minoritas agama Kristen.   
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Agar Masyarakat transpolri Jayaguna II terus dan terus belajar mengenai cara 

bertani dan bercocok tanam, karena keberhasilan dalam bertani juga 

ditentukan oleh pengetahuan tentang cara mengolah lahan dengan baik.  

2. Agar masyarakat Transpolri Jayaguna II terus meningkatkan rasa solidaritas 

dan menjunjung tinggi nilai sosial sehingga tercipta masyarakat yang rukun 

dan damai.  

3. Agar Masyarakat Transpolri Jayaguna II mempertahankan dan melestarikan 

kebudayaan yang ada di daerah tersebut sehingga kebudayaan yang ada di 

desa Komering Putih tetep ada.  

4. Agar masyarakat Transpolri Jayaguna II terus meningkatkan dan 

mengembangkan daerahnya sehingga lebih maju dan sejahtera.  

5. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau kajian yang relevan 

terkait dengan transmigrasi.  

 


