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ABSTRAK 

Relokasi merupakan pemindahan tempat (wilayah) dimana masyarakat 

yang sebelumnya memiliki wilayah sendiri tetapi harus pindah ke sesuatu tempat 

yang sudah di tentukan. Hal ini biasanya terjadi atas dasar suatu kepentingan baik 

secara individu maupun kelompok, seperti yang di alami masyarakat desa 

Tanjung Siambang yang harus direlokasikan karena adanya kepentingan 

pemerintah Riau yang ingin menata suatu daerah dalam program pembangunan 

dan pengembangan daerah tersebut. Relokasi ini terjadi atas dasar tindakan 

pertukaran sosial antara  pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat 

desa Tanjung Siambang, kelurahan Dompak. 

Pertukaran Sosial yang terjadi dilihat dengan menggunakan teori yang 

diungkapkan George Caspar Homans, yang menurutnya, tingkah laku sosial yang 

paling dasar dapat dijelaskan dengan beberapa proposisi dari pertukaran sosial. 

Adapun proposisi-proposisi Homans, diantaranya proposisi sukses, proposisi 

ransangan, proposisi nilai, proposisi kejenuhan dan proposisi persetujuan. Tujuan 

penelitian yaitu ingin mengetahui bagaimana makna relokasi masyarakat Tanjung 

Siambang. Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan deskriptif kualitatif 

dimana data yang di kumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kealitatif yang di peroleh selama penelitian di lapangan. 

Adapun hasil penelitian dilapangan di temukan, bahwa makna relokasi 

masyarakat Tanjung Siambang ini tidak sesuai dengan ransangan atau janji yang 

di ungkapkan sebelum dilakukannya pertukaran sosial tersebut. Sehingga 

masyarakat Tanjung Siambang timbul rasa jenuh, tidak merasakan kepuasan dari 

makna relokasi tersebut dan tidak mau melakukan pertukaran ini kembali. Dalam 

hal ini masyarakat desa Tanjung Siambang, dalam makna relokasi yang terjadi 

merupakan suatu hal yang sulit untuk mereka terima karena dalam pengrelokasian 

pasti akan merubah pola hidup dan soslidaritas masyarakat itu sendiri. 

Kata Kunci: Makna Relokasi Dan Pertukaran Sosial  
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ABSTRACT 

Relocation is the transfer place (region) where people who previously had 

its own territory but had to move something specified place. On the basic it 

happen cause of individual or group interested, it seems like in Tanjung Siambang 

village to be relocated of the Riau development interest to set up a region 

development program. The relocation happen with social exchange between Riau 

Island Province Governments and Tanjung Siambang Society, on Dompak 

Village.  

Social exchange viewed using the expressed of Theory George Caspar 

Homans, thinking about most social behavior can be explained with a propositions 

of social exchange. The propositions including successful proposition, Stimulation 

proposition, Value proposition, proposition Approval and Saturation. The aim 

result is to know how the meaning of community relocation Tanjung Siambang. 

This research included descriptive qualitative approach where the data collected 

using observation, interview guide and documentation. Data analysis in this 

research that was obtained during the study in the field.  

The result in this research is meaning of Tanjung Siambang community 

relocation is not accordance with the stimulation or promise unbalance with social 

exchange. So that Tanjung Siambang society felt bored and unsatisfied with the 

relocation and never won’t to exchange. In this case society is not meaningful the 

relocation of Tanjung Siambang happens and difficult to accept because in that 

relocation will change the lifestyle and solidarity of society itself.  

Keywords: Relocation Meaning and Social Exchange           
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Makna Relokasi Masyarakat Tanjung Siambang 

 

A. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau. 

Kota dengan letak geografis yang sangat strategis ini berada tepat di Pulau Bintan, 

dan sangat dekat dengan negara tetangga seperti negara Singapura dan negara 

Malaysia yang hanya berjarak sekitar beberapa jam saja melewati jalur laut 

dengan menggunakan kapal jenis feri atau feri cepat (speedboat). Seiring pesatnya 

pembangunan, kota Tanjungpinang juga merupakan ibu kota provinsi Kepulauan 

Riau.  

Pembangunan pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Riau di pusatkan 

pada pulau Dompak yang sampai saat ini pembangunan masih tetap berlanjut. 

Hingga segala daya dan upaya pemerintah untuk membangun dan 

mengembangkan pulau tersebut masih dalam tahap pengerjaan, yang mana seperti 

kita ketahui saat ini salah satu jembatan yang menghubungkan pulau Dompak 

dengan kota Tanjungpinang masih belum selesai pengerjaannya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, hingga saat ini 

pembangunan di pulau Dompak tersebut masih tetap berjalan sesuai rencana. 

Salah satunya adalah proyek perumahan masyarakat yang berlokasi di desa 

Tanjung Siambang pulau Dompak tersebut. Menurut informasi, karena pulau 

Dompak merupakan pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Riau. Maka 

pemerintah membangun perumahan tersebut dengan tujuan penataan pemukiman 
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bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan di relokasi demi terwujudnya tujuan 

pemerintah tersebut. 

Dalam upaya tersebut, di antara pemerintah provinsi Kepulauan Riau 

dengan masyarakat pulau Dompak pastinya sudah membangun suatu hubungan 

sosial. Hubungan sosial itu dibangun atas dasar saling ingin memberikan 

keseimbangan antara apa yang di berikan ke dalam hubungan dan apa yang 

dikeluarkan dari hubungan tersebut. Jadi apa yang diharapkan akan saling 

mendapat ganjaran atau imbalan yang sesuai dengan kesepakatan bersama, 

sehingga apa yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah maka pemerintah 

juga memberikan apa yang menjadi suatu harapan masyarakat setempat 

khususnya masyarakat desa Tanjung Siambang dan masyarakat pulau Dompak 

umumnya. 

Masyarakat desa Tanjung Siambang ini sangat merespon apa yang 

menjadi upaya pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk membangun pulau 

Dompak, khususnya desa Tanjung Siambang tersebut. Karena apa yang menjadi 

tujuan dan harapan baik pemerintah maupun masyarakat adalah sama-sama ingin 

membangun daerah mereka demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada tahun 2006, pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat pulau 

Dompak menyepakati bahwa bagi masyarakat yang membebaskan tanah miliknya 

kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau maka pemerintah berjanji akan 

memberikan ganjaran kepada mereka.  

Berangkat dari latar belakang masalah inilah, maka penilitian dilakukan 

untuk mengetahui lebih jelas bagaimana makna relokasi bagi masyarakat Tanjung 
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Siambang kelurahan Dompak ini. Apakah dengan telah dibangunnya suatu 

hubungan sosial dan adanya pertukaran sosial tadi, maka akan saling mencapai 

tujuan yang dimaksud. Sehingga peneliti akan mencoba mendalami penelitian ini 

dengan judul “Makna Relokasi Bagi Masyarakat Tanjung Siambang”.  

B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana makna relokasi bagi 

masyarakat Tanjung Siambang kelurahan Dompak? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna 

relokasi bagi masyarakat Tanjung Siambang kelurahan Dompak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan informasi dalam 

penelitian mendatang, untuk menambah wawasan kajian ilmiah bagi mahasiswa, 

dan dapat memberikan sumbangsih serta kontribusi bagi pengembangan sosiologi 

sebagai bidang ilmu kemasyarakatan. 

D. Konsep Operasional 

Menindaklanjuti bagaimana makna relokasi bagi masyarakat Tanjung 

Siambang kelurahan Dompak, maka konsep-konsep yang dioperasionalkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Pertukaran sosial masyarakat Tanjung Siambang 

Pertukaran sosial adalah suatu hubungan sosial dalam masyarakat antara 

satu orang dengan orang lainnya dan dalam hubungan sosial terdapat tersebut 

terdapat ganjaran yang saling mempengaruhi. Homans mengemukakan tingkah 

laku pertukaran sosial kedalam beberapa perposisi yaitu proposisi sukses, 

preposisi rangsangan atau stimulus, proposisi nilai, proposisi kejenuhan dan 

proposisi persetujuan atau agresi (Poloma, 2010:61).  

 Proposisi Sukses yaitu dalam setiap tindakan semakin sering suatu tindakan 

tertentu memperoleh ganjaran maka semakin besar kemungkinan orang 

tersebut melakukan hal yang sama.  

 Proposisi Rangsangan atau Stimulus yaitu apabila pada masa lampau ada satu 

stimulus atau sejumlah stimuli didalam tindakan seseorang mendapatkan 

ganjaran, maka semakin besar pula orang tersebut melakukan tindakan yang 

sama.  

 Proposisi Nilai yaitu apabila semakin tinggi nilai tindakan seseorang maka 

semakin besar orang tersebut melakukan tindakan yang sama.  

 Proposisi Kejenuhan yaitu semakin sering seseorang mendapatkan ganjaran 

dalam waktu berdekatan maka semakin kurang bernilai ganjaran itu untuknya.  

 Proposisi Persetujuan atau Agresi yaitu bila tindakan seseorang tidak 

mendapat ganjaran seperti yang diharapkannya maka ia akan marah, tetapi 

jika ganjaran yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkannya maka ia akan 

senang.  
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Adapun Pertukaran sosial yang terdapat pada beberapa preposisi tersebut, 

akan di tuangkan sebagai berikut : 

a. Suksesnya pertukaran sosial masyarakat Tanjung Siambang 

Tujuan pertukaran sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung 

Siambang dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau ini seharusnya menjadi sukses 

apabila diantara mereka saling menerima dan puas dari hasil imbalan tersebut, 

sehingga cenderung untuk melakukannya lagi. Seperti apa yang dikatakan George 

C. Homans bahwa dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu 

memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu (Poloma, 

2010:61).  

b. Ransangan yang di berikan terhadap masyarakat Tanjung Siambang 

Adapun yang menjadi suatu ransangan masyarakat adalah pemerintah 

menjanjikan rumah percuma dengan sertifikat hak milik, memberikan lapangan 

pekerjaan khusus kepada masyarakat tempatan, dan bagi mereka yang lulusan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat maka akan di pekerjakan di kantor 

gubernur sebagai tenaga honorer. Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang 

khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang 

memperoleh gajaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan 

yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan sama atau 

yang agak sama (Bambang, 2012).  
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c. Nilai pertukaran sosial masyarakat Tanjung Siambang 

Tindakan masyarakat dalam membantu program pemerintah dalam 

penataan wilayah merupakan hal yang baik, akan tetapi dalam pembebasan tanah 

miliknya masyarakat pasti ingin mendapatkan nilai yang tinggi sehingga mereka 

akan melakukannya lagi. Homans menjelaskan hal yang sama berkaitan dengan 

proposisi nilai bahwa semakin tinggi nilai tindakan seseorang maka semakin besar 

kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang sama (Yulaika, 2013).  

2.  Makna relokasi bagi masyarakat Tanjung Siambang 

Relokasi merupakan pemindahan tempat atau wilayah dimana masyarakat 

yang sebelumnya memiliki wilayah sendiri akan tetapi harus pindah ke sesuatu 

tempat yang sudah di tentukan.  

a. Kejenuhan yang di rasakan masyarakat 

Homans mengemukakan bahwa semakin sering seseorang menerima 

hadiah khusus di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilai baginya setiap unit 

hadiah berikutnya (Homans 1974:29) dalam (Achmadi, 2013). Kejenuhan ini juga 

pasti akan timbul apabila masyarakat merasakan apa yang di tawarkan kepada 

mereka tidak sesuai dengan yang menjadi kebiasaan mereka.  

b. Restu-Agresi masyarakat Tanjung Siambang dari hasil pertukaran sosial  

Pada proposisi Restu (persetujuan), bila tindakan seseorang tidak 

mendapat ganjaran seperti yang diharapkannya maka ia akan marah, tetapi jika 
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ganjaran yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkannya maka ia akan senang. 

Pada prinsipnya, pertukaran yang terjadi harus benar-benar sesuai kesepakatan. 

Akan tetapi masyarakat yang telah melakukan pertukaran ini dengan mendapatkan 

ganjaran berupa uang dan kompensasi lainnya seperti rumah ini merasa tidak 

sesuai dengan harapan. 

E. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas maka jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Mely G.Tan (Silalahi, 2010:28) 

menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu antara 

suatu gejala dengan gejala lainnya pada  masyarakat Tanjung Siambang.  

2.   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Siambang, kelurahan Dompak, 

kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang. Pemilihan lokasi ini dilakukan 

dengan alasan karena di sinilah perumahan yang  dibangun pemerintah provinsi 

Kepulauan Riau untuk masyarakat pulau Dompak yang tepatnya di RT 02 (Batu 

Putih). Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana makna relokasi bagi 

masyarakat Tanjung Siambang kelurahan Dompak tersebut. 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang di dapatkan langsung dari informan 

melalui wawancara bebas dan wawancara secara mendalam dari 

informan. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

obyek penelitian seperti studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari 

bahan-bahan tertulis, mengumpulkan data dan mengambil informasi 

dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel, dan 

internet serta literatur-literatur yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini. 

4.   Populasi dan Sampel 

Peneliti menggunakan pendapat (Sugiyono, 2009:216) dimana dalam 

penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif 

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan sampel pula 

dalam penelitian ini dinamai informan. Pemilihan informan penelitian dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang bertujuan 

dimana data diperoleh langsung pada informan yang dituju saja dan ditetapkannya 

informan yang akan dituju oleh peneliti sendiri. Sehingga yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga 

(RT), tokoh masyarakat, masyarakat yang sudah direlokasi dan masyarakat yang 

masih menetap dikediaman lama mereka.  
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5.   Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Adapun teknik dan alat pengumpul data yaitu berupa pengamatan 

langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi. 

a. Pengamatan langsung (Observasi)  

Teknik pengumpulan data secara observasi mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 

2009:145) yang menyatakan bahwa “teknik observasi merupakan suatu proses 

yang komplek dan sulit, yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan proses 

psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan”. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang 

mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.  

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

denga cara mengadakan pengutipan atau mencatat data dari berbagai sumber. 

Dokumentasi dapat berupa foto-foto, surat-surat dan catatan lain yang 

berhubungan dengan makna relokasi bagi masyarakat Tanjung Siambang 

kelurahan Dompak. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang peneliti gunakan untuk menganalisa data-data yang 

didapat dari penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data 
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dalam penelitian kualitatif hampir dipastikan berbentuk kata-kata, meskipun data 

mentahnya bisa berbentuk benda-benda, foto, figur manusia (Irawan, 2006:67).  

Analisa dilakukan mulai dari awal penelitian karena data dapat diklasifikasikan 

secara sistematis, data dapat dianalisa menurut kemampuan interprestasi peneliti 

dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian 

teoritis yang relevan.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terfokusnya penelitian ini nantinya, maka peneliti akan 

menyusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB pertama ini berisikan Latar belakang masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Konsep 

operasional,  Metode Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORI 

Pada BAB kedua ini berisikan tinjauan pustaka yang mana literatur 

berkaitan dengan judul yang akan diteliti, dan kerangka teori yang akan digunakan 

penulis. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada BAB ketiga ini berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi 

penelitian serta kehidupan masyarakat di desa Tanjung Siambang kelurahan 

Dompak  kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada BAB keempat ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan berupa 

hasil dari penelitian dan analisis dengan kesesuaian terhadap teori. Bab ini berisi 

tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai makna relokasi bagi 

masyarakat Tanjung Siambang. 

BAB V PENUTUP 

Pada BAB  lima ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan objek 

penelitian, yang kemudian ditindak lanjuti dengan saran-saran yang akan 

dikemukakan peneliti. 

G. KERANGKA TEORI 

Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi do ut des, saya memberi 

supaya engkau memberi. Menurut mereka semua kontak diantara manusia 

bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama. 

Menurut Wallace dan Wolf dalam Raho (2007:171) “All contacts among men rest 

on the schema of giving and returning the equivelence”. Dengan asumsi seperti 

itu, para pendukung teori ini mengemukakan bahwa ada begitu banyak pertukaran 

atau tingkah laku yang dipertukarkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian 

pendukung teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia didasarkan 

pertimbangan untung dan rugi atau costs and rewards.  
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Dalam teori pertukaran Homans, bertumpu pada asumsi bahwa orang 

terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman 

(Poloma, 2010:59). Teori ini juga menyatakan bahwa dalam perilaku sosial 

terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling 

mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang 

hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut 

terhadap : 

1. Keseimbangan antara apa yang di berikan ke dalam hubungan dan apa yang 

dikeluarkan dari hubungan itu.  

2.  Jenis hubungan yang dilakukan.  

3.  Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.  

Homans menganggap bahwa orang yang bertindak dengan cara demikian 

adalah untuk memperkecil biaya (hukuman) dan memperbesar keuntungan 

(ganjaran dikurangi biaya). Homans percaya bahwa proses pertukaran ini dapat 

dijelaskan lewat lima pernyataan proposional yang saling berhubungan dari 

psikologi Skinnerian. Proposisi itu adalah proposisi sukses, stimulus, nilai, 

(deprivasi-satiasi), dan restu-agresi (approval-agression). Melalui proposisi itu 

banyak perilaku sosial yang dapat dijelaskan. Setiap proposisi rersebut perlu 

sedikit penjelasan : 

1. Proposisi Sukses  

 “Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu 

memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu” (Poloma, 
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2010:61). Asumsi dasar proposisi sukses adalah “semakin sering tindakan 

seseorang itu dihargai maka semakin sering orang itu melakukan tindakan yang 

sama”. Sebaliknya, semakin sering tindakan seseorang itu gagal atau tidak 

mendapatkan penghargaan maka tindakan itu tidak akan diulangi lagi olehnya. 

2. Proposisi Ransangan (Stimulus) 

 “Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat 

stimuli, merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, 

maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan 

semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama” 

(Poloma, 2010:62). 

3. Proposisi Nilai  

“Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang 

melakukan tindakan itu” (Poloma, 2010:63). Proposisi ini berkaitan dengan 

tingkat atau tinggi rendahnya nilai dari sebuah tindakan. Disini Homans 

memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Hadiah adalah tindakan dengan 

nilai positif, makin tinggi nilai hadiah, makin besar kemungkinan mendatangkan 

perilaku yang diinginkan.  

4. Proposisi  Kejenuhan (Deprivasi–Satiasi) 

 “Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu 

ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan 

setiap unit ganjaran”(Poloma 2007:63--4). Dalam proposisi kejenuhan (deprivasi–

satiasi) ini menjelaskan bahwa ketika suatu tindakan yang pada awalnya bernilai 
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semakin lama nilai tersebut akan semakin berkurang seiring dengan berjalannya 

waktu. 

5. Proposisi Restu-Agresi 

Dalam bagian ini ada dua proposisi yang berbeda. Proposisi yang pertama 

berbunyi “Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang 

diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka dia akan 

marah, dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil 

perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya” (Poloma, 2010:64). 

Proposisi yang kedua lebih bersifat positif “ Bilamana tindakan seseorang 

memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari 

yang di kirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia 

akan merasa senang, dia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang 

disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai 

baginya” (Poloma, 2010:6--5).  

Homan menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus 

diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya 

menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima 

proposisi (sukses, ransangan, nilai, deprivas-satiasi, dan approval-aggression) 

harus dipertimbangkan. 

 Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat, Homans mengatakan bahwa 

dalam membangun teori sosiologis kita seharusnya tidak mengabaikan kejelasan 
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itu. Yang penting bagi Homans proposisi-proposisi itu dinyatakan dalam suatu 

teori pertukaran dan di gunakan dalam penelitian empiris. 

H. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Siambang 

Desa Tanjung Siambang merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi 

Kepulauan Riau. Sebagian besar wilayah di kelurahan Dompak ini berada di 

daerah pesisir , sehingga adanya jembatan yang bisa menghubungkan antara 

kelurahan Dompak dengan Kota Tanjungpinang.  

Desa Tanjung Siambang memiliki jumlah penduduk 810 jiwa, yang terdiri 

dari 234 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki 405 jiwa dan 

penduduk perempuan 405 jiwa. Untuk lebih jelas melihat gambaran masyarakat di 

desa Tanjung Siambang, maka dapat dilihat pada kondisi geografisnya seperti 

penjelasan dibawah ini: 

1. Kondisi Geografis Desa Tanjung Siambang 

 Secara geografis desa Tanjung Siambang di batasi oleh beberapa wilayah 

yaitu sebelah utara di batasi oleh kelurahan batu 9 dan Kelurahan Sungai Jang, 

sebelah selatan di batasi oleh Laut, sebelah barat di batasi oleh Kelurahan Sungai 

Jang dan Laut, dan sebelah  timur di batasi oleh kelurahan Gunung Lengkuas 

(Kab. Bintan). Desa Tanjung Siambang memiliki jarak tempuh sekitar 8 Km dari 

pusat Kecamatan Bukit Bestari, 20 Km ke pusat Pemerintahan Kota 



18 
 

Tanjungpinang, dan 10 Km ke pusat Pemerintahan Ibu Kota yaitu Provinsi 

Kepulauan Riau.  

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk 

Penduduk usia produktif yang berkisar antara 16 tahun hingga 55 tahun 

memiliki jumlah yang lebih banyak dari pada jumlah penduduk lainnya. Jumlah 

penduduk usia produktif sebanyak 1852 jiwa, hal ini menandakan bahwa sebagian 

besar penduduk di Desa Tanjung Siambang telah memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dengan jumlah 0-15 tahun 

merupakan penduduk yang sedang menjalani proses pendidikan dan penduduk 

yang berumur 70+ merupakan penasehat bagi generasi muda selanjutnya.  

Penduduk desa Tanjung Siambang memiliki jumlah yang besar pada 

tamatan sekolah dasar (SD), sedangkan untuk tamatan SLTP, SLTA, Akademi, 

dan Perguruan Tinggi hanya sedikit dari keseluruhan jumlah penduduk. Hal ini 

tampak jelas bahwa rendahnya pendidikan tentunya akan mempengaruhi tingkat 

kesulitan akan akses terhadap sektor pekerjaan yang mengharuskan tingginya 

tingkat pendidikan formal yang ditempuh dan tingkat keterampilan yang dimiliki.   

Mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Siambang  kelurahan Dompak  

ini. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis mata pencaharian yang 

mendominasi adalah nelayan dan karyawan swasta, hal ini terkait dengan letak 

daerah yang di batasi oleh laut sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai 

nelayan. Akan tetapi, dalam menjalani pekerjaan sebagai nelayan, itu tidak 

semestinya di lakukan setiap hari, hai ini berkaitan dengan cuaca dan keadaan 
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angin sehingga tidak menutup kemungkinan untuk penduduk melakukan 

pekerjaan sebagai karyawan swasta. 

3. Sarana dan Prasarana Penduduk  

Akses utama yang berada di Desa Tanjung Siambang berupa jalan 

beraspal, kendaraan bermotor merupakan transportasi utama bagi masyarakat desa 

Tanjung Siambang, karena kendaraan bermotor dapat menghubungkan 

masyarakat dengan cepat. Sedangkan alat transportasi lainnya adalah sampan 

yang digunakan masyarakat untuk pergi mancing ataupun transportasi untuk 

menyeberang ke desa-desa yang berdekatan dengan desa Tanjung Siambang 

seperti desa Pangkil (Kab. Bintan). 

Desa Tanjung Siambang memiliki Prasarana Pendidikan seperti Taman 

Kanak-Kanak (TK) 1 gedung,  Sekolah  Dasar (SD) 3  gedung, Sekolah 

Menengah Pertama ( SMP) 1 gedung, Perguruan Tinggi  1 gedung dan 

Perpustakaan Kelurahan 1 gedung, hanya gedung Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum ada. 

Prasarana ibadah. mayoritas masyarakat Desa Tanjung Siambang adalah 

Islam. Hal ini dibuktikan dari jumlah prasaranan ibadah yaitu terdapat 7 mesjid 

dan 5 mushola. Selanjutnya, untuk masyarakat yang beragama lain juga terdapat 

di desa Tanjung siambang ini seperti adanya 1 vihara, gereja 1 dan 1 kelenteng. 
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I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Karakteristik Informan 

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingg Informan 

sengaja dipilih oleh langsung peneliti, karena dianggap mampu memberikan 

informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informan 

yang dipilih oleh peneliti merupakan masyarakat yang sudah direlokasi dan 

masyarakat yang memang masih menetap di kediaman lama mereka.  

1. Profil Informan yang sudah di relokasi 

 Bapak Johari, beliau merupakan masyarakat desa Tanjung Siambang yang 

sudah di relokasi keperumahan yang di bangun Provinsi kepulauan Riau. 

Beliau merupakan ketua Rukun Warga (RW) di desa Tanjung siambang, yang 

berumur 40 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD) dan 

pekerjaan tetap beliau adalah nelayan. 

 Bapak Murat Bin Mahade, beliau merupakan  orang yang lebih dulu di 

relokasikan dan merupakan masyarakat yang sudah lama menetap di desa 

Tanjung Siambang, beliau juga dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau 

berumur 59 tahun dengan pekerjaan nelayan dan beliau tidak menamatkan 

pendidikan dasar (SD). 

 Ibu Nurjanah, beliau seorang ibu rumah tangga yang di relokasi ke perumahan 

tersebut padahal awalnya memiliki rumah sendiri di RT 05, beliau berumur 48 

tahun dan pendidikan terakhir beliau adalah sekolah dasar (SD). 

 Ibu Teti Riani, beliau merupakan ibu rumah tangga yang ikut di relokasi 

karena suami beliau turut serta dalam pembebasan tanah miliknya. Beliau 
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berumur 31 tahun dan pendidikan yang beliau jalani adalah sekolah dasar 

(SD). 

 Ibu Erni, beliau merupakan ibu rumah tangga dengan umur 28 tahun, beliau 

merupakan orang yang sudah menetap di perumahan tersebut. Pendidikan 

terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 Bapak Ramlan, adalah seorang wiraswasta yang bekerja di bengkel motor. 

Beliau merupakan orang yang tinggal di perumahan yang di bangun 

pemerintah tersebut dan beliau berumur 25 tahun dengan pendidikan terakhir 

adalah sekolah dasar (SD). 

 Ibu Salwati, seorang ibu rumah tangga yang sudah lama menetap di 

perumahan yang di bangun pemerintah tersebut, umur beliau sekarang 30 

tahun dan sekolah terakhir adalah sekolah dasar (SD). 

 Ibu Edah, merupakan orang yang ikut suami di relokasi ke perumahan 

tersebut, beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dengan umur 35 tahu 

dan pendidikan terakhir beliau adalah sekolah dasar (SD). 

 

2. Profil Informan yang masih menetap di kediaman lama 

 Bapak Juliardi, merupakan masyarakat Tanjung Siambang yang berperan 

sebagai ketua rukun tetangga (RT) dan kesehariannya adalah nelayan yang 

memilih masih bertahan di rumah lama beliau. Beliau berumur 39 tahun 

dengan pendidikan terakhir adalah sekolah menengah pertama (SMP). 

 Bapak Muhammad Yusuf, merupakan masyarakat yang sudah lama menetap 

di desa tanjung Siambang tersebut dan memilih bertahan tinggal di kediaman 



22 
 

lama mereka. Beliau seorang nelayan dan berumur 72 tahun, beliau juga tidak 

mengakhiri pendidikan beliau di bangku sekolah dasar (SD). 

 Bapak Ibrahim, juga masyarakat lama yang bertahan di kediaman mereka. 

Beliau berumur 62 tahun dengan pekerjaan adalah nelayan, dan pendidikan 

terakhir beliau adalah sekolah dasar (SD).  

 Ibu Nardewi, seorang ibu rumah tangga yang masih menetap di kediaman 

mereka. Beliau berumur 44 tahun dan tidak menamatkan pendidikan dasar 

(SD) beliau. 

 Ibu Siti Hajar, merupakan seorang ibu rumah tangga dengan umur 42 tahun. 

Beliau merupakan orang yang memilih bertahan di tempat lama mereka, 

pendidikan terakhir beliau adalah sekolah dasar (SD).  

 Ibu Intan, ibu rumah tangga yang belum lama pindah keperumahan yang di 

bangun pemerintah tersebut. Beliau juga mengikut suami karena mereka 

masyarakat yang ikut membebaskan tanah miliknya. Beliau berumur 23 tahun 

dengan pendidikan terakhir beliau adalah sekolah menengah pertama (SMP). 

B. Makna Relokasi Bagi Masyarakat Tanjung Siambang 

1. Pertukaran sosial masyarakat Tanjung Siambang 

Pertukaran sosial adalah suatu hubungan sosial dalam masyarakat antara 

satu orang dengan orang lainnya dan dalam hubungan sosial terdapat tersebut 

terdapat ganjaran yang saling mempengaruhi. Jadi orang yang saling berhubungan 

dengan orang lain tersebut karena mengharapkan sesuatu yang bisa memenuhi 

kebutuhannya. Seperti diungkapkan Homans dalam Poloma (2010:59) teori 
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pertukaran itu bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk 

memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. 

Pada masyarakat desa Tanjung Siambang, pertukaran yang terjadi 

merupakan suatu hubungan sosial dimana masyarakat akan terbantu dalam 

mengembangkan daerah mereka dan mendapatkan ganjaran yang sesuai menurut 

mereka. Terjadinya pertukaran tersebut merupakan suatu ransangan agar 

masyarakat yang membebaskan tanahnya akan mendapatkan ganjaran, selain di 

nilai dengan harga tetapi juga mendapatkan rumah yang akan mereka tempati 

secara percuma. 

a. Suksesnya pertukaran sosial masyarakat Tanjung Siambang 

Setiap tujuan pertukaran sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Tanjung Siambang dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau ini seharusnya 

menjadi sukses apabila diantara mereka saling menerima dan puas dari hasil 

imbalan tersebut, sehingga cenderung untuk melakukannya lagi. Seperti apa yang 

dikatakan George C. Homans bahwa dalam setiap tindakan, semakin sering suatu 

tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan 

tindakan itu (Poloma, 2010:61).  

Sesudah terjadinya pembebasan tanah yang di lakukan masyarakat ini, dan 

apa yang masyarakat dapatkan dari kompensasi pemerintah terhadap tanah yang 

mereka bebaskan, masyarakat merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan 

perjanjian pemerintah provinsi Kepulauan Riau.  
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b. Ransangan yang di berikan terhadap masyarakat Tanjung Siambang 

Adapun yang menjadi suatu ransangan masyarakat adalah pemerintah 

menjanjikan rumah percuma dengan sertifikat hak milik, memberikan lapangan 

pekerjaan khusus kepada masyarakat tempatan, dan bagi mereka yang lulusan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat maka akan di pekerjakan di kantor 

gubernur sebagai tenaga honorer.  

Tindakan masyarakat Tanjung Siambang terhadap pemerintah ingin 

membebaskan tanah milik mereka dengan tujuan dimana masyarakat ingin sekali 

menerima ganjaran yang di berikan pemerintah seperti rumah percuma dan 

lapangan pekerjaan yang sangat mereka harapkan. Padahal menurut pernyataan 

Homans, sesuai dengan sistem pertukaran sosial yang terjadi antara masyarakat 

desa Tanjung Siambang dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu jika di masa 

lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan 

peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh gajaran, maka semakin mirip 

stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin 

seseorang melakukan tindakan sama atau yang agak sama (Poloma, 2010:62).  

c. Nilai pertukaran sosial masyarakat Tanjung Siambang 

Homans menjelaskan hal yang sama berkaitan dengan preposisi nilai 

bahwa semakin tinggi nilai tindakan seseorang maka semakin besar kemungkinan 

orang itu melakukan tindakan yang sama (Yulaika, 2013). Dijelaskan bahwa 

ganjaran dan hukuman dalam tindakan individu masyarakat itu pasti ada, tindakan 
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masyarakat nantinya akan menjadi penentu tinggi nilai atau imbalan yang 

diterima.  

 Karena masyarakat harus mengejar nilai atau imbalan dari sistem 

pertukaran tersebut, maka banyak diantara masyarakat desa Tanjung Siambang 

yang masih bertahan di kediaman lama mereka, karena mereka menganggap 

pertukaran yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. 

Akan tetapi jika nilai yang diberikan itu tinggi, kemungkinan masyarakat akan 

sepenuhnya membantu program pemerintah demi kepentingan bersama.  

2.  Makna relokasi bagi masyarakat Tanjung Siambang 

Relokasi merupakan pemindahan tempat atau wilayah dimana masyarakat 

yang sebelumnya memiliki wilayah sendiri akan tetapi harus pindah ke sesuatu 

tempat yang sudah di tentukan. Hal ini biasanya terjadi atas dasar suatu 

kepentingan baik secara individu maupun kelompok, seperti yang di alami 

masyarakat desa Tanjung Siambang yang harus direlokasikan karena kepentingan 

pemerintah Riau yang ingin menata suatu daerah dalam program pengembangan 

daerah tersebut. 

a. Kejenuhan yang di rasakan masyarakat 

Homans mengemukakan bahwa semakin sering seseorang menerima 

hadiah khusus di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilai baginya setiap unit 

hadiah berikutnya (Homans 1974:29) dalam (Achmadi, 2013). Pada masyarakat 

desa Tanjung Siambang, kondisi kehidupan yang mereka jalani pastinya sangat 
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mempengaruhi mereka untuk bertahan hidup dimana mereka merasa nyaman dan 

tentram. Baik dari faktor mata pencaharian maupun lokasi dimana mereka tinggal, 

sehingga mereka pasti akan merasa jenuh dan pasti tidak akan mau menerima 

tawaran berikutnya jika tawaran yang mereka dapatkan semakin kurang bernilai di 

mata mereka. 

Perasaan kejenuhan timbul pada setiap individu jika mereka mendapatkan 

perlakuan atau penghargaan yang sama dalam rentang waktu yang singkat, 

sehingga nilai dari penghargaan tersebut nilainya menjadi tidak berarti. 

b. Restu-Agresi masyarakat Tanjung Siambang dari hasil pertukaran sosial  

Masyarakat desa Tanjung Siambang merupakan masyarakat yang 

memiliki solidaritas yang tinggi, dimana rasa persatuan dan kesatuan masih 

dijunjung tinggi pada masyarakatnya. Hal ini di buktikan dengan adanya 

Persatuan Masyarakat Tanjung Siambang (PMTS), sehingga masyarakat akan 

bersatu apabila terjadi sesuatu yang bisa merugikan pada masyarakatnya. Sebuah 

perilaku pertukaran sosial dalam masyarakat dipengaruhi adanya solidaritas dalam 

diri setiap anggota masyarakat, sehingga untung rugi pada tindakan mereka, maka 

akan mereka nikmati bersama. 

Pertukaran ini tentu saja bisa di terima dan bisa juga tidak diterima oleh 

masyarakat desa Tanjung Siambang, bagi yang menerima pastinya mereka 

bersedia untuk di relokasi dan bagi yang tidak menerima pastinya mereka memilih 

untuk bertahan di kediaman lama mereka.  Hal-hal yang membuat masyarakat 
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setempat bertahan karena mereka tidak bisa menerima kehidupan sosial yang 

baru, seperti halnya jika mereka di relokasi maka mereka harus bersedia 

meninggalkan tempat lama mereka yang menurut mereka lebih nyaman dan damai 

serta lebih dekat untuk pergi kelaut karena mereka adalah masyarakat nelayan.  

J. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Relokasi merupakan pemindahan tempat atau wilayah dimana masyarakat 

yang sebelumnya memiliki wilayah sendiri akan tetapi harus pindah ke sesuatu 

tempat yang sudah di tentukan. Hal ini biasanya terjadi atas dasar suatu 

kepentingan baik secara individu maupun kelompok, seperti yang di alami 

masyarakat desa Tanjung Siambang yang harus direlokasikan karena adanya 

pertukaran sosial yang terjadi dengan tujuan pemerintah Riau yang ingin menata 

suatu daerah dalam program pengembangan daerah tersebut.  

Pertukaran sosial yang terjadi merupakan pertukaran dimana pemerintah 

provinsi Kepulauan Riau ingin membeli tanah masyarakat dengan  tujuan agar 

terlaksananya perencanaan pembangunan pemerintahan, sehingga masyarakat 

nantinya akan mendapatkan nilai harga jual dan mendapatkan rumah secara 

percuma dari pemerintah. Setelah terlaksananya pertukaran tersebut, maka 

masyarakat mandapatkan imbalannya tadi sehingga masyarakat harus di relokasi 

ke pemukiman yang sudah di siapkan pemerintah provinsi Kepulauan Riau.  

Akan tetapi fakta dilapangan setelah dilakukan penelitian, masyarakat 

yang telah membebaskan tanah miliknya dan sudah di relokasi oleh pemerintah 
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provinsi Kepulauan Riau merasa tidak puas dan sangat kecewa atas ransangan dan 

janji pemerintah. Karena mereka merasakan tindakan pertukaran sosial yang 

mereka lakukan tidak sesuai dengan ganjaran yang mereka dapatkan. 

Rasa tidak puas yang mereka alami menimbulkan rasa jenuh dari hasil 

relokasi tersebut. Karena masih banyaknya janji yang belum dipenuhi oleh 

pemerintah Provinsi kepulauan Riau, seperti tidak adanya aliran listrik, persediaan 

air bersih yang Tidak memadai dan hal lainnya. Sehingga makna relokasi tersebut 

belum dirasakan oleh masyarakat Tanjung Siambang dan jauh dari harapan. 

2. Saran  

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau yang merupakan pemerintahan tertinggi di Kepulauan Riau ini, untuk 

lebih memperhatikan masyarakat pulau Dompak khususnya masyarakat desa 

Tanjung Siambang. Agar dapat kiranya memberikan hak-hak masyarakat yang 

telah dijanjikan oleh gubernur sebelumnya, yang mana pada masyarakat yang 

telah pindah keperumahan yang di berikan tersebut tidak merasakan makna 

relokasi tersebut. Sehingga masyarakat merasa jenuh dan ingin kembali ke 

tempat asal mereka sebelumnya yang lebih nyaman dan tentram. 

2. Diharapkan kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk lebih 

mengawasi kebutuhan yang di harapkan masyarakat, karena makna relokasi 

saat ini belum juga mereka rasakan. Seperti belum masuknya aliran listrik dan 

air bersih yang seharusnya sudah mereka nikmati setelah mereka pindah 

keperumahan tersebut. 
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3.  Diharapkan kepada pihak pemerintah provinsi Kepulauan Riau, untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang 

bisa dipahami masyarakat. Hal ini di maksud supaya menghindari jika suatu 

saat dapat memicu terjadinya konflik.  

4. Diharapkan kepada  masyarakat desa Tanjung Siambang, agar lebih 

memberikan peran untuk dapat membantu dalam pelaksanaan program-

program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau. 

Karena setiap program pemerintah adalah program untuk mensejahterakan 

rakyatnya. 

5. Diharapkan kepada  masyarakat desa Tanjung Siambang, agar lebih menjaga 

solidaritas dan menjaga hubungan sosial dengan pemerintah provinsi 

Kepulauan Riau demi mewujudkan masyarakat yang harmonis demi kemajuan 

pembangunan daerah.  
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