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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian yang dipaparkan dalam setiap bab diatas, 

maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai penegasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum tahun 1970 daerah-daerah di Labuhanbatu Utara dahulunya 

merupakan kawasan hutan. Ketika menjadi salah satu program 

penempatan transmigrasi maka oleh pemerintah pada REPELITA II 

dibukalah hutan tersebut sebagai daerah tujuan transmigrasi bagi program 

kebijakan pemerintah. 

2. Setelah dibukanya daerah baru akibat dari program transmigrasi yang 

dijalankan pemerintah di wilayah ini maka daerah tersebut diberi nama 

desa Sonomartani. Kemudian oleh pemerintah di pindahkanlah penduduk-

penduduk Pulau Jawa ke daerah ini. Penduduk tersebut berasal dari Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilatarbelakangi karena 

dorongan kemiskinan, keamanan, keinginan merantau untuk mengetahui 

daerah baru dan sebagainya. Dimana pada masa itu pemerintah 

mensosialisasikan addanya program transmigrasi ke Propinsi Sumatera 

Utara. 

3. Pemerintah melaksanakan pembinaan masyarakat sebelum dan sesudah 

transmigrasi. Di daerah asal mereka dilatih dan diajari keterampilan dan di 

daerah tujuan mereka diberi berbagai kebutuhan pangan seadanya selama 
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5 tahun. Di masa pembinaan ini masyarakat transmigran jawa harus 

berjuang untuk menjalani kehidupan baru mereka yang sulit karena desa 

Sonomartani ketika itu masih terisolir oleh pembangunan. 

4. Perjuangan masyarakat transmigran jawa untuk meningkatkan kehidupan 

dan merubah nasib mereka tidaklah mudah. Karena sarana transportasi 

pada masa itu belum ada bahkan jalan belum dibuat dan lahan yang 

mereka dapatkan tidak bisa ditanami karena lahan gambut. Peningkatan 

kehidupan ekonomi yang cukup baik pada transmigran jawa di desa 

Sonomartani menimbulkan dampak pada keberhasilan program 

transmigrasi yang dijalankan pemerintah. Kehidupan mereka sebelum 

mereka ikut transmigrasi jauh dari kehidupan yang layak dan masa depan 

yang kurang jelas bagi anak-anak mereka.  Namun setelah ikut 

bertransmigrasi ke desa Sonomartani mengalami peningkaatan karena 

mereka telah mempunyai penghasilan dari hasil jerih payah mereka selama 

mengelola lahan kosong yang diberikan pemerintah dan kini telah menjadi 

kebun yang dapat meningkatkan kehidupan mereka baik dalam segi 

pendidikan anak-anak mereka, belanja keperluan rumah tangga maupun 

untuk menabung dapat terlaksana dengan baik. 

5.2 Saran 

 Program-program yang dijalankan oleh pemerintah pada dahulu sangat 

menarik untuk diteliti karena akan berpengaruh dengan kehidupan pada masa 

sekarang. Contohnya adalah program transmigrasi, tanpa transmigrasi, penduduk 
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Indonesia akan mengalami ketimpangan dan tidak merata persebaran. Oleh sebab 

itu melalui skripsi ini, penulis mengusulkan : 

1. Pemerintah dalam melaksanakan program tidak lepas tanggung jawab 

seperti yang dialami masyarakat transmigran Jawa di Desa 

Sonomartani. Mereka mengalami kesulitan di masa-masa pertama 

mereka tiba dilokasi transmigrasi. 

2. Diharapkan pemerintah transparan dalam proses sosialisasi program 

yang sedang dijalankan karena apabila tidak transparan akan 

menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan yang berujung pada 

keadaan masyarakat yang memprihatinkan seperti janji-janji 

pemerintah pada transmigran jawa yang tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan pemerintah pada saat sebelum transmigrasi. 

3. Diharapkan kepada masyarakat Transmigrasi Sonomartani tetap 

menjaga integritas dan keharmonisan dalam bermasyarakat baik 

kepada sesama transmigran maupun nontransmigran. 

4. Pemerintah dalam melaksanakan program transmigrasi harus 

melakukan Evaluasi terhadap hasil, penataan, pemetaan terhadap 

program transmigrasi di masa yang akan datang sehingga pemerintah 

mengetahui seberapa berhasil program yang mereka jalankan serta 

akan memberikan dampak yang baik dan para transmigran juga 

merasakan sarana dan fasilitas yang memadai dari pemerintah.  

5. Dalam menjalankan program pemerintah diharapkan masyarakat, 

pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dapat bekerjasama dan 
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kooperatif guna mencapai keberhasilan dan tentunya menjadi 

keuntungan untuk berbagai pihak yang terkait dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan berjalannya pemerintahan yang baik 

demi kemajuan bangsa dan kebanggaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


