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PENDAHULUAN 

Transmigrasi sebagai salah satu program kependudukan  di Indonesia, dalam 

pelaksanaannya telah menunjukkan berbagai keberhasilan, baik dari sisi peningkatan 

kesejahteraan transmigran, penciptaan kesempatan kerja, maupun dari sisi 

pembangunan desa-desa baru ataupun pusat pertumbuhan. Di daerah asal, kontribusi 

pembangunan transmigrasi terutama dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja 

dan berusaha maupun mendukung pembangunan beberapa infrastruktur strategis.  

Realitas tersebut menunjukkan, transmigrasi telah menjadi salah satu program 

“unggulan” dalam membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan potensi 

sumberdaya wilayah. Transmigrasi juga dapat menjadi contoh khas dan strategi 

pengembangan wilayah “original” Indonesia dan menjadi sumber pembelajaran 

berharga dalam pengembangan potensi wilayah. Namun, di era otonomi terjadi 

penurunan penempatan transmigran. Pada Pelita VI (Orde Baru) rata-rata penempatan 

transmigran 350.064 KK pertahun, pada era otonomi Tahun 2000– 2004 turun 

menjadi  87.571 KK pertahun. Penurunan berlanjut pada Tahun 2005–2009 menjadi 

41.853 KK pertahun dan menjadi 7.234 KK pertahun pada Tahun 2010-2013. 

Selain akibat mulai terbatasnya ketersediaan lahan, lemahnya kelembagaan 

penyelenggaraan transmigrasi era otonomi di daerah serta rendahnya inisiatif daerah 

dalam membangun transmigrasi dengan alasan biaya (Anharudin et al. 2008), 

penyebab penurunan ini adalah adanya pembangunan transmigrasi yang bersifat 

eksklusif sehingga kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan 

sekitarnya (Siswono, 2003).  Ini menyebabkan desa-desa transmigrasi yang berhasil, 

cenderung tumbuh menjadi kawasan “enclave” yang hanya berhasil meningkatkan 

kesejahteraan transmigran, dengan kontribusi yang rendah pada pengembangan 

wilayah sekitarnya. Pada tahap selanjutnya, berdampak pada penolakan berbagai 

daerah untuk menjadi daerah penempatan transmigran.  

Dalam konteks transmigrasi sebagai program untuk meningkatkan pemerataan 

pembangunan daerah dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pemukiman 

transmigrasi selain diharapkan mampu berkembang baik, juga mampu berdampak 

positif pada pengembangan wilayah sekitarnya. Jika perkembangan permukiman 

transmigrasi tidak terkait dengan wilayah sekitarnya, akan mengakibatkan perbedaan 

tingkat kesejahteraan masyarakat, dan dapat memicu ketidakpuasan antar wilayah 

serta membuka peluang munculnya ketidakstabilan politik daerah. Ketidakstabilan 

politik akan sangat merugikan daerah dalam jangka menengah dan panjang.  

Penurunan kinerja transmigrasi juga disebabkan tidak berjalannya struktur 

kawasan transmigrasi yang berpola hierarkis. Pembangunan transmigrasi yang 

dilaksanakan sebelum otonomi, sebenarnya sudah dirancang atas dasar struktur 

kawasan yang berciri hierarkis, dari satuan terkecil yaitu Satuan Permukiman (SP) 

hingga terbesar yaitu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Dalam struktur 

perwilayahan ini, pengembangan transmigrasi mengikuti mekanisme pasar dan 

berjenjang yaitu pola aliran produksi yang dihasilkan dari SP ke pusat SKP (Satuan 

Kawasan Pengembangan), dan pusat-pusat SKP menuju pusat WPP (Wilayah 

Pengembangan Parsial) dan selanjutnya dikumpulkan di pusat SWP yang merupakan 

pintu gerbang pemasaran ke arah luar wilayah. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat transmigran, pertama kali masuk ke wilayah 

melalui pintu gerbang di pusat SWP, kemudian didistribusikan ke pusat-pusat yang 
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lebih rendah (SKP) sampai di pusat-pusat SP. Melalui pola ini, wilayah-wilayah 

sekitar permukiman transmigrasi akan berkembang karena adanya keterkaitan yang 

saling menguntungkan antara kawasan permukiman dengan wilayah sekitar tersebut.  

Namun demikian, menurut Yuniarti et al. (2008), dalam prakteknya hal tersebut 

tidak selalu berlangsung sesuai dengan perencanaan. Ini disebabkan wilayah di luar 

permukiman transmigrasi yang diskenariokan sebagai pusat pelayanan proses 

produksi (penyedia input, jasa keuangan, pengolahan hasil dan pemasaran) tidak dapat 

berperan sebagaimana yang diharapkan. Faktor penyebabnya adalah tidak tersedianya 

infrastruktur dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung peran sebagai pusat 

pelayanan pada wilayah di luar permukiman transmigrasi. 

Setelah otonomi daerah,  pada dasarnya sudah ada pergeseran paradigma 

transmigrasi yang ekslusif ke paradigma inklusif, atau secara konseptual melibatkan 

masyarakat desa-desa sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Namun 

menurut Najiyati (2008) secara praktis masih ada keterpisahan antara masyarakat 

transmigrasi yang berada di dalam unit permukiman yang dibangun secara 

terkonsentrasi, dengan masyarakat sekitar atau setempat yang berada di luar unit. 

Keterpisahan bukan saja secara konseptual, tetapi juga terwujud dalam bentuk-bentuk 

perlakuan, program, dan input (pemberian), yang bias ke warga di dalam unit 

permukiman transmigrasi.  

Tidak sejalannya dan adanya keterpisahan pelaksanaan pembangunan wilayah 

transmigrasi dengan wilayah di luar permukiman transmigrasi pada dasarnya 

disebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga terkait dalam pelaksanaan 

ketransmigrasian dengan pengembangan wilayah di daerah. Lemahnya koordinasi ini 

terlihat baik pada tingkat lembaga di pusat maupun daerah dan juga dalam hal 

perencanaan, pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan pembangunannya. 

Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji perkembangan tahapan 

(stadia) eks permukiman transmigrasi dan keterkaitannya dengan wilayah sekitarnya. 
 

2. TEORI-TEORI YANG MENDASARI PEMBANGUNAN 

TRANSMIGRASI 

Secara umum, terdapat lima teori utama yang mendasari pembangunan 

transmigrasi yaitu teori tempat sentral, teori pusat pertumbuhan, teori aglomerasi, 

teori ekonomi geografi baru dan teori simpul-simpul jasa distribusi. Teori tempat 

sentral diturunkan dari karya Christaller pada Tahun 1933 (Rustiadi et all. 2009). 

Menurut teori tempat sentral, distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem 

pusat hierarki dan kaitan-kaitan fungsional ini.Teori tempat sentral menganggap 

bahwa ada hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang 

lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral 

merupakan pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang 

mendukungnya. 

Komponen dasar dari sistem tempat sentral adalah hierarki, penduduk ambang 

dan lingkup pasar. Penduduk ambang adalah jumlah minimum penduduk yang harus 

ada untuk dapat menopang kegiatan jasa. Lingkup pasar dari suatu kegiatan jasa 

adalah kesediaan orang untuk menempuh jarak tertentu untuk mencapai tempat 

penjualan jasa tersebut. Tingkat tempat sentral tergantung pada jasa yang tersedia di 

lokasi tersebut sehingga membentuk tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 
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Selanjutnya teori pusat pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh Fancois 

Perroux pada Tahun 1949 (Mercado 2002). Pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai 

“pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”. 

Terkait dengan pusat pertumbuhan ini, Friedman dan Alonso (1964)  diacu 

dalam Stimson et al. (2002) melahirkan konsep yang dikenal dengan sebutan interaksi 

antara inti dan tepi (core and peripheri interaction). Pembangunan berawal dari 

sejumlah relatif sedikit pusat-pusat perubahan (centre of change) yang terletak di titik-

titik interaksi yang berpotensi tinggi dalam batas atau bidang jangkauan komunikasi.  

Daerah-daerah inti (core regions) tersebut merupakan pusat-pusat utama dari 

pembaharuan. Sementara wilayah-wilayah teritorial lainnya merupakan daerah-

daerah tepi/pinggiran (peripheri regions) yang berada jauh dari pusat perubahan, yang 

tergantung  kepada daerah-daerah inti.  

Pengkonsentrasian investasi pada sejumlah pusat pertumbuhan, pada dasarnya 

mengacu pada konsep aglomerasi. Malmberg dan Maskell (1997) mengemukakan 

aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan 

ekonomi. Sejalan dengan yang dikemukakan Montgomery (1988) bahwa aglomerasi 

adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena 

penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies of proximity) yang 

diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.  

Keuntungan-keuntungan konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala 

disebut dengan ekonomi aglomerasi (agglomeration economies) (Mills & Hamilton 

1989). Ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis 

dari kegiatan-kegiatan ekonomi, dan ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk 

dari eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota (Bradley & Gans 1998).  

Dalam konteks teori ekonomi geografi baru, dapat dikemukakan bahwa dalam 

jangka waktu yang lama, para ekonom telah mengabaikan konsep semacam jarak, 

ruang dan biaya transportasi dalam analisis-analisisnya terhadap ketidakmerataan 

pembangunan secara regional. Myrdal, Hirschman, Kaldor menjelaskan mengenai 

pembangunan spasial yang tidak merata melalui konsep cumulative causation 

(O‘Hara 2002; Mac.Kinnon 2008). Massey (1984) mengemukakan pembagian tenaga 

kerja secara spasial  terutama disebabkan adanya transformasi dan perebutan dalam 

politik, lebih dari sekedar faktor perekonomian. 

Dalam teori ekonomi geografi baru, terdapat dua kekuatan utama penyebab 

aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara geografis, yaitu kekuatan sentripetal dan 

sentrifugal (Krugman 1998). Sumber kekuatan sentripetal adalah efek ukuran pasar 

(keterkaitan atau linkages), pasar kerja yang besar dan ekonomi eksternal murni (pure 

external economies). Pasar lokal yang besar menciptakan backward linkages  dan 

forward linkagesserta menurunkan biaya untuk industri hilir. Konsentrasi industri 

didukung oleh pasar kerja yang besar, terutama untuk keahlian khusus, sehingga 

tenaga kerja lebih mudah menemukan pekerjaan dan sebaliknya. Konsentrasi aktivitas 

ekonomi ini akan menciptakan lebih banyak (atau lebih sedikit) ekonomi eksternal 

murni melalui ketersediaan informasi. Selanjutnya, sumber kekuatan sentrifugal 

adalah immobile factors, harga/sewa lahan (land rents) dan ekonomi diseksternal 

murni. Immobile factors (tanah dan sumber daya alam, dan secara internasional adalah 

penduduk) menghalangi konsentrasi produksi, baik dari sisi penawaran (beberapa 

produksi harus berlokasi di tempat pekerjanya) dan dari sisi permintaan (faktor yang 
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terpisah-pisah menciptakan suatu pasar yang terpisah-pisah, dan beberapa produksi 

memiliki insentif untuk berlokasi dekat konsumen). Konsentrasi aktivitas ekonomi 

menciptakan peningkatan permintaan lahan, harga lahan dan menyebabkan suatu 

disinsentif untuk konsentrasi ke depan.  

Dalam laporan pembangunan dunia Tahun 2009 (WB 2009) terdapat tiga 

dimensi yang berperan dalam transformasi geografis yang menyertai pembangunan 

yaitu, kepadatan, jarak dan penyekatan, yang dikenal dengan istilah 3D (Density, 

Distance dan Division).Kepadatan menunjuk pada massa atau agregat ekonomi per 

unit lahan, atau kepadatan geografis ekonomi. Kepadatan adalah tingkat output yang 

diproduksi per unit lahan. Nilainya tertinggi di kota besar di mana aktivitas ekonomi 

terkonsentrasi dan lebih rendah di lingkungan pedalaman.Mengingat kepadatan 

ekonomi tinggi membutuhkan konsentrasi tenaga kerja dan modal secara geografis, 

kepadatan ekonomi terkait erat dengan pekerjaan dan kepadatan penduduk.  

Jarak mengukur seberapa mudah modal mengalir, tenaga kerja berpindah, 

barang diangkut, dan layanan disediakan antara dua lokasi.  Jarak dalam pengertian 

ini merupakan sebuah konsep ekonomi, bukan semata-mata fisik. Terkait dengan jarak 

ekonomi, maka jarak mengukur seberapa mudahnya menjangkau pasar. Ini 

menentukan akses terhadap kesempatan. Daerah yang jauh dari pusat-pusat yang 

ekonominya padat di suatu negara biasanya lebih tertinggal. 

Penyekatan muncul dari hambatan-hambatan terhadap berbagai interaksi 

ekonomi yang diciptakan oleh perbedaan mata uang, kebiasaan, dan bahasa yang 

membatasi akses pasar. Sementara kepadatan dan jarak berkaitan erat dengan geografi 

manusia dan geografi fisik, penyekatan lebih mengacu pada geografi sosiopolitik. 

Agama, etnis dan bahasa adalah atribut-atribut utama yang mengakibatkan berbagai 

penyekatan di berbagai tempat. 

Perbedaan antara jarak dan penyekatan adalah bahwa jarak mengatur akses 

pada peluang ekonomi dan suatu cara yang lebih kontinu – suatu jarak pasti akan 

berkurang seiring dengan waktu. Sebaliknya, penyekatan menghadirkan hambatan-

hambatan terhadap akses dan integrasi ekonomi. Penyekatan menghalangi kemudahan 

pertukaran atau perjalanan.  

Seperti teori tempat sentral, pusat pertumbuhan, aglomerasi dan ekonomi 

geografi baru, Hadjisarosa (1982) menekankan pula pentingnya peranan pusat-pusat 

pengembangan, yang selanjutnya diidentifikasikan sebagai "simpul-simpul jasa 

distribusi". Menurut Hadjisarosa, pengembangan wilayah dimungkinkan oleh adanya 

pertumbuhan modal, yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan 

sumber daya alamnya. Pengembangan kedua jenis sumber daya ini akan menimbulkan 

arus barang. Bahan mentah diangkut dari daerah penghasil ke lokasi pabrik dan barang 

hasilnya diangkut dari produsen ke konsumen.  

Arus barang merupakan wujud fisik perdagangan antardaerah, antarpulau, 

ataupun antarnegara, yang didukung langsung oleh jasa perdagangan dan jasa 

pengangkutan serta distribusi. Dengan demikian jasa distribusi merupakan kegiatan 

penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan secara fisik, terutama jika 

ditinjau pengaruhnya dalam penentuan lokasi tempat berkelompoknya berbagai 

kegiatan usaha dan kemudahan-kemudahan. 

Di simpul-simpul terdapat berbagai kemudahan, yang diartikan sebagai 

kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Semakin tinggi tingkat 

kemudahan pada suatu tempat, semakin kuat daya tariknya mengundang manusia dan 



6 

 

6 

 

kegiatan ekonomi untuk datang. Di antara kemudahan-kemudahan tersebut jasa 

distribusi merupakan unsur yang sangat penting. Pusat kegiatan usaha distribusi ini 

selanjutnya oleh Hadjisarosa disebut "simpul jasa distribusi".  

Hierarki dari tiap simpul ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan 

fungsional antar simpul yang dicerminkan berdasarkan mekanisme arus distribusi 

barang. Pada simpul dengan orde lebih tinggi tersedia fasilitas jasa distribusi yang 

lebih lengkap dibandingkan simpul dengan orde lebih rendah. Antara simpul-simpul, 

baik antarsimpul dengan tingkatan orde distribusi yang sarna ataupun yang berbeda 

terdapat keterhubungan dan ketergantungan. Keterhubungan dan ketergantungan 

antarsimpul dapat diketahui dari data arus barang dari tempat asal ke tempat tujuan.  

Menurut Adisasmita (2008) terdapat perbedaan yang mendasar antara teori 

simpul-simpul jasa distribusi dengan teori aglomerasi (Weber), teori tempat sentral 

(Cristaller dan Losch), kutub pertumbuhan (Perroux). Perbedaan tersebut mencakup 

sebaran dari unit produksi dan unit pasar. Dalam konsep simpul jasa distribusi, bahan-

bahan mentah tersebar tempatnya dan setelah mengalami proses pemurnian, 

pengolahan, perakitan ataupun pembungkusan, barang-barang hasil produksi tersebut 

dipasarkan kepada para konsumen akhir yang tempatnya tersebar juga. 

Hadjisarosa (1988) mengemukakan bahwa konsep pewilayahan transmigrasi 

yang dibangun secara hirarkies hanya dapat dideteksi melalui aplikasi teori  Simpul 

Jasa Distribusi.Dalam konsep pembangunan transmigrasi, unit produksi berasal dari 

berbagai Satuan Permukiman (SP) yang kemudian berkumpul pada Satuan Kawasan 

Permukiman (SKP) ataupun Wilayah Pengembangan Parsial (WPP) yang berperan 

sebagai simpul jasa distribusi perdagangan ke luar kawasan. Sebaliknya SKP ataupun 

WPP juga berperan sebagai simpul jasa distribusi aliran barang dari luar kawasan 

untuk kemudian didistribusikan ke hierarki-hierarki di bawahnya. 
 

3 INTERAKSI ANTAR WILAYAH 

Setiap bagian wilayah mempunyai faktor endowment yang khas dalam bentuk 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

penduduk dalam wilayah tersebut sering harus memenuhinya dari wilayah lain. 

Hubungan ini secara ekonomi dapat digambarkan sebagai proses permintaan 

(demand) dan penawaran (supply).  

Hubungan antarwilayah dapat disebut sebagai keterkaitan (linkages) 

antarwilayah, yang dapat juga diartikan sebagai interaksi. Secara harfiah, interaksi 

diartikan sebagai hal yang saling mempengaruhi. Rondinelli (1985) mengemukakan 

bahwa proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan-keterkaitan  di antara permukiman. 

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dan adanya disparitas antarwilayah, 

maka akan terjadi hubungan timbal balik antar wilayah. Fu (1981) menggambarkan 

keterkaitan antar wilayah sebagai akibat ketimpangan dan kemiskinan. Terdapat tiga 

hubungan dualistik dalam keterkaitan antar wilayah, yaitu:1) Utara–Selatan, 

menggambarkan keterkaitan antarwilayah dalam suatu negara yang menggambarkan 

dua kutub; 2) Perkotaan–Pedesaan, menggambarkan keterkaitan intra wilayah; 3) 

Formal–Informal, menggambarkan keterkaitan kegiatan antarwilayah. 

Ketiga hubungan dualistik tersebut dihubungkan dan diintegrasikan dalam 

perilaku yang kompleks, berbeda antara satu negara dengan negara lain yang 

tergantung pada faktor dominan dan sejarah masing-masing negara. Faktor dominan 

tersebut adalah:1)Resource endowment: pertanian, mineral dan sumber daya alam 
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lainnya; 2)Karakteristik demografi: kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan dan 

urbanisasi; 3)Teknologi: tipe-tipe teknologi yang diadopsi dan pembangunan modal; 

dan 4)Development ideologi: ideologi dalam pembangunan negaranya. 

Menurut Rondinelli (1985) dalam pembangunan spasial, jenis-jenis keterkaitan 

yang utama dapat dikelompokkan dalam tujuh tipe yaitu keterkaitan fisik, ekonomi, 

pergerakan penduduk, teknologi, interaksi sosial, delivery pelayanan, politik, 

administrasi dan organisasi. Dalam konteks yang lebih khusus, Pradhan (2003) 

mengembangkan tipologi keterkaitan perkotaan-perdesaan yaitu keterkaitan 

fisik/spasial, keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial-budaya, keterkaitan teknologi, 

keterkaitan finansial, keterkaitan politik, keterkaitan administrasi dan organisasi, 

keterkaitan delivery service.  

Keterkaitan antarwilayah dapat menguntungkan, merugikan maupun saling 

mendukung salah satu maupun kedua wilayah yang berinteraksi tersebut. Douglas 

(1998) serta Harris dan Harris (1984) diacu dalam Pradhan (2003) mengemukakan 

bahwa apabila keterkaitan antarwilayah saling mendukung atau saling memperkuat 

(mutually reinforcing) atau generatif atau disebut partisipatif, maka kedua wilayah 

tersebut akan mendapat keuntungan atau manfaat dengan adanya hubungan tersebut. 

Tetapi bila keterkaitan antarwilayah lebih berbentuk eksploitatif atau parasitik, maka 

akan terjadi suatu wilayah yang semakin kaya dan semakin miskin. 
 

4. STADIA PERKEMBANGAN DESA (DEMAND SIDE STRATEGY) 

Dalam konteks transmigrasi sebagai suatu bentuk pengembangan wilayah, pada 

dasarnya terdapat dua strategi yang dapat digunakan yaitu supply side strategy dan 

demand side strategy (Rustiadi et al. 2009). Strategi supply side adalah suatu strategi 

pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk 

kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi ke luar. Kegiatan produksi terutama 

ditujukan untuk ekspor yang akan meningkatan pendapatan lokal. Selanjutnya, hal ini 

akan menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah tersebut. 

Strategi demand side adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang 

diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa setempat melalui kegiatan 

produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan 

taraf hidup penduduknya.  

Melalui sudut pandang demand side strategy, Rustiadi et al. (2009) 

mengemukakan stadia perkembangan desa, khususnya pada stadia perkembangan 

kawasan transmigrasi. Stadia tersebut  diberikan pada Gambar 1 sebagai berikut: 

1. Stadia Sub-Subsisten. Pada tahap pertama ini transmigran masuk dalam stadia 

sub-subsisten selama satu tahun. Pemerintah memberikan subsidi untuk 

kebutuhan hidup (jadup) dan produksi. Pada tahap ini pemerintah juga 

membangun berbagai fasilitas/ infrastruktur dasar dan pertanian. 

2. Stadia Subsisten. Transmigran masuk dalam stadia subsisten dengan bermodal 

lahan pekarangan dan Lahan Usaha I. Pada tahap kedua ini, transmigran 

diharapkan dapat berproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangannya 

sendiri (subsisten). 

3. Stadia Marketable Surplus. Dengan adanya peningkatan sistem produksi 

diharapkan transmigrasi akan memasuki stadia marketable surplus (hasil usaha 

tani telah melebihi kebutuhan keluarganya) terutama setelah dapat diusahakannya 

Lahan Usaha II. 
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4. Stadia Industri Pertanian. Surplus hasil pertanian yang dicapai pada tahap ketiga 

memerlukan pengembangan industri pengolahan terutama untuk memenuhi 

permintaan barang-barang olahan utama. Industri hasil pertanian skala kecil 

meningkatkan permintaan hasil pertanian, sehingga tidak perlu menjual ke kota.  

5. Stadia Industri Non-Pertanian. Peningkatan pendapatan transmigran yang 

diperoleh dari tahap 4 akan meningkatkan konsumsi produk-produk pertanian. 

Hal ini akan mendorong tumbuhnya industri-industri non-pertanian skala kecil. 

6. Stadia Industrialisasi Perdesaan atau Urbanisasi Kota Kecil/Menengah. Pada 

tahap ini, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan barang mewah. 

Oleh karenanya akan berkembang industri-industri umum. 

Stadia-stadia tersebut secara diagramatis diberikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1Stadia pengembangan wilayah melalui demand side strategi untuk 

kawasan transmigrasi. 

Sumber: Rustiadi et al. (2009) 
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5 PERKEMBANGAN DESA EKS TRANSMIGRASI DAN 

INTERAKSI DENGAN WILAYAH SEKITARNYA (Kasus di 

Provinsi Jambi) 

5.1 Stadia Desa Eks Transmigrasi 
Penetapan stadia desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi didasarkan pada tiga 

kriteria utama yaitu kesejahteraan penduduk (kesehatan, pendidikan, perumahan, 

pendapatan, keamanan), aktivitas pertanian dan aktivitas non pertanian. Selanjutnya 

dengan menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan kriteria tersebut, desa-desa 

eks transmigrasi terkelompokkan atas empat hirarki/stadia 

Tabel 1Distribusi frekuensi stadia desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 
No Stadia Desa Frekuensi Persentase 

1 Stadia I     54 31.40 
2 Stadia II    51 29.65 

3 Stadia III   44 25.58 

4 Stadia IV   23 13.37 

Total 172 100.00 

Berdasarkan aktivitas non-pertanian yang berkembang pada desa eks 

transmigrasi dapat dibagi atas industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan 

dan jasa. Secara terperinci berdasarkan stadia desa diberikan pada Tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2Aktivitas non-pertanian pada  desa-desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 

Indikator Aktivitas Non Pertanian 
Stadia 

 I 
Stadia  

II 
Stadia 

III 
Stadia  

IV 

Rasio Industri Pertanian per 1000 Penduduk 1.10 2.29 1.97 3.15 

Rasio IndustriNon-pertanian per 1000Penduduk 2.38 2.66 3.78 4.84 

Rasio Perdagangan per 1000 Penduduk 20.39 21.05 23.56 27.84 

Rasio Jasa per 1000 Penduduk 12.85 12.92 13.55 16.74 

Sumber : Kompilasi data PODES 2008, Sensus Ekonomi 2006, dan data berbagai tahun dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 

 
Selanjutnya, jika dilihat lebih jauh berbagai aktivitas non-pertanian yang 

berkembang di desa-desa eks transmigrasi dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Industri Pertanian.  Secara umum, industri pertanian yang berkembang di 

desa-desa eks transmigrasi dapat dikelompokkan atas kategori hulu dan hilir. Industri 

hulu pertanian yaitu industri yang mengolah hasil pertanian untuk bahan makanan 

sedangkan industri hilir pertanian adalah industri yang bersifat mengolah hasil 

pertanian untuk makanan jadi. Kelompok industri hulu terdiri dari penggilingan padi 

dan penyosohan beras; penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya; 

pembuatan berbagai macam tepung dari padi-padian/bijian/kacangan/umbian; 

industri minyak mentah dari nabati dan hewani. Kelompok industri hilir terdiri dari 

pembuatan tempe dan tahu; pembuatan makanan dari kedele dan kacang-kacangan; 

pembuatan kerupuk, keripik dan sejenisnya dari ubi dan pisang; 

pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti asinan buahdan selai 

pisang.   

Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata unit usaha industri di desa terlihat 

bahwa industri makanan jadi dari pengolahan hasil pertanian lebih dominan 



10 

 

10 

 

dibandingkan industri pengolahan hasil pertanian untuk bahan makanan/industri. 

Selanjutnya berdasarkan stadia desa terlihat bahwa semakin tinggi stadia desa maka 

semakin banyak rata-rata unit usaha industri makanan  jadi di desa. Sebaliknya 

industri pengolahan untuk bahan makanan atau industri mengalami peningkatan 

sampai stadia III, dan menurun pada stadia IV.  Pola ini juga berlaku sama jika dilihat 

berdasarkan proporsi industrinya.  

Meningkatnya pendapatan menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat 

terhadap produk-produk makanan jadi yang mendorong tumbuhnya berbagai industri 

makanan di desa tersebut. Sebaliknya pada pendapatan masyarakat yang masih 

rendah, kebutuhan makanan dihasilkan sendiri dalam rumah tangga, dan kelebihan 

produksi pertanian diolah menjadi produk bahan makanan (seperti tepung) yang dijual 

di luar desa. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pendapatan masyarakat yang 

sudah relatif tinggi pada desa-desa stadia IV cenderung lebih mendorong 

pertumbuhan industri makanan jadi, sehingga mengurangi dominasi industri 

pengolahan untuk bahan makanan atau industri. 

Tabel 3Profil industri pertanian desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 

Uraian 
Stadia  

I 
Stadia 

II 
Stadia 

III 
Stadia 

IV 
Rata-
Rata 

Unit Usaha per Desa      
Pengolahan hasil pertanian untuk bahan 
makanan atau industri 

1.06 1.78 2.75 0.43 1.62 

Makanan jadi dari pengolahan  hasil pertanian 1.28 3.06 4.95 11.26 4.08 

Rata-Rata Unit Usaha Industri  2.33 4.84 7.70 11.70 5.70 

Persentase Industri      
Pengolahan hasil pertanian untuk bahan 
makanan atau industri 

18.01 37.93 39.46 4.60 100.00 

Makanan jadi dari pengolahan hasil pertanian 7.92 24.05 26.17 41.87 100.00 

Rata-Rata Persentase Industri  10.64 27.79 29.75 31.82 100.00 

Jumlah Jenis Industri Pertanian 12 20 21 13 26 

Rata-Rata TK 2.17 2.26 2.32 2.56 2.34 
Sumber : Kompilasi data PODES 2008, Sensus Ekonomi 2006, dan data berbagai tahun dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 

Dari ragam jenis industri dan rata-rata tenaga kerja terlihat bahwa sampai 

sampai stadia III ragam industri mengalami peningkatan, tetapi pada stadia IV 

mengalami penurunan. Sebaliknya dari skala usaha (dilihat dari rata-rata tenaga kerja 

per unit usaha) mengalami peningkatan sampai stadia IV. Ini menunjukkan pada 

stadia IV industri-industri pertanian yang ada cenderung lebih terkonsentrasi pada 

jenis-jenis industri pertanian tertentu dan skala usaha yang semakin besar.  

Industri  Non-Pertanian. Terdapat berbagai jenis industri non-pertanian yang 

berkembang di desa-desa eks transmigrasi. Industri tersebut adalah pengolahan tanah 

liat (seperti pembuatan genteng dan batu bata), barang dari kayu, rotan, bambu (seperti 

moulding dan komponen bahan bangunan, penggergajian kayu, anyaman), furnitur, 

industri barang dari logam lainnya (seperti cangkul, sabit, pisau, parang), industri 

barang dari semen, kapur dan batu (seperti genteng semen, tiang teras, pot kembang), 

barang dari logam siap pasang (seperti teralis, pagar), industri percetakan (seperti 

percetakan undangan, sablon, spanduk, fotokopi). Namun demikian, terdapat tiga 

kategori industri non-pertanian dengan dominasi tertinggi yaitu industri pengolahan 

tanah liat, furnitur dan barang-barang dari kayu, rotan, bambu dan sejenisnya. Ketiga 
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kelompok industri ini pada dasarnya tidak hanya mencirikan industri non-pertanian 

yang berkembang di desa-desa eks transmigrasi, tetapi juga daerah perdesaan pada 

umumnya. Hal ini disebabkan ketersediaan bahan baku untuk ketiga kategori industri 

ini yang relatif banyak tersedia di daerah perdesaan.  

Berdasarkan rata-rata unit usaha industri per desa, semakin tinggi stadia 

semakin banyak jumlah unit usaha di desa, dan hal ini terlihat pada semua jenis 

industri non-pertanian. Selanjutnya berdasarkan proporsinya, terdapat dua kelompok 

jenis industri non-pertanian. Kelompok pertama adalah industri dengan proporsi yang 

meningkat sampai stadia III dan menurun pada stadia IV. Kelompok kedua adalah 

industri-industri dengan proporsi yang terus meningkat sampai stadia IV. 

Kelompok pertama ini terdiri dari industri pengolahan tanah liat; barang-barang 

dari kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; furnitur dan barang-barang logam lainnya, 

sedangkan kelompok kedua terdiri dari barang-barang dari semen, kapur dan batu; 

barang-barang logam siap pasang dan industri percetakan. Berdasarkan produk yang 

dihasilkan, terlihat bergesernya kebutuhan masyarakat mengikuti peningkatan stadia. 

Pada stadia tinggi dengan  kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, kebutuhan 

barang-barang sekunder dan tersier semakin meningkat (seperti pagar dan teralis, 

percetakan dan sablon). Sebaliknya pada stadia rendah dengan kesejahteraan 

masyarakat yang lebih rendah, kebutuhan primer masih dominan (seperti untuk 

membangun rumah yang membutuhkan batu bata dan genteng dari tanah liat, kunsen, 

kerangka kayu, cangkul, parang dan lainnya untuk alat pertanian). 

Tabel 4Profil industri non-pertanian desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 

Uraian 

Stadia 

I 

Stadia 

II 

Stadia 

III 

Stadia 

IV 

Rata-

rata 

Unit Usaha per Desa      

Pengolahan Tanah Liat 1.33 2.65 6.02 7.43 3.74 

Furnitur 1.07 1.61 3.43 6.30 2.53 

Barang-barang dari Kayu, Rotan, Bambu  0.74 0.90 1.32 2.35 1.15 

Barang-barang dari logam lainnya 0.44 0.49 0.82 1.35 0.67 

Barang-Barang dari Semen,Kapur dan Batu 0.13 0.20 0.41 1.17 0.36 

Barang-barang logam siap pasang 0.04 0.14 0.30 0.65 0.22 

Percetakan  0.02 0.02 0.16 0.78 0.16 

Industri Lainnya 0.39 0.16 0.11 0.48 0.26 

Rata-Rata Unit Usaha  4.13 6.14 12.55 20.52 9.09 

Persentase Industri      

Pola 1      

Pengolahan Tanah Liat 11.20 21.00 41.21 26.59 100.00 

Barang-barang dari Kayu, Rotan, Bambu  20.20 23.23 29.29 27.27 100.00 

Furnitur 13.30 18.81 34.63 33.26 100.00 

Barang-barang dari logam lainnya 20.69 21.55 31.03 26.72 100.00 

Pola 2      

Barang-Barang dari Semen, Kapur, Batu 11.29 16.13 29.03 43.55 100.00 

Barang-barang logam siap pasang 5.41 18.92 35.14 40.54 100.00 

Percetakan  3.70 3.70 25.93 66.67 100.00 

Industri Lainnya 46.67 17.78 11.11 24.44 100.00 

Rata-Rata Persentase Industri Pertanian 14.26 20.01 35.29 30.18 100.00 

Jumlah Jenis Industri  26 26 32 35 56 

Rata-Rata TK 1.88 2.41 2.57 3.33 2.68 
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Sumber : Kompilasi data PODES 2008, Sensus Ekonomi 2006, dan data berbagai tahun dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 

Pergeserankebutuhan ini mendorong tumbuhnya jenis industri yang berbeda 

bersamaan dengan peningkatan stadia. Industri yang menghasilkan kebutuhan barang 

sekunder dan tersier semakin meningkat. Ragam jenis industri dan skala usaha juga 

terlihat mengalami peningkatan bersamaan dengan peningkatan stadia.  

Perdagangan. Dua jenis usaha perdagangan utama di desa eks transmigrasi 

adalah perdagangan makanan, minuman, tembakau dan hasil pertanian. Rata-rata unit 

usaha kedua jenis usaha perdagangan ini menunjukkan peningkatan bersamaan 

dengan peningkatan stadia. Selanjutnya berdasarkan proporsinya, terdapat tiga 

kelompok jenis usaha perdagangan. Kelompok pertama adalah jenis usaha yang 

dominan pada stadia terrendah. Kelompok kedua adalah jenis usaha perdagangan 

yang meningkat sampai stadia III dan menurun pada stadia IV. Kelompok ketiga 

adalah unit usaha perdagangan yang terus mengalami peningkatan sampai stadia IV. 

Tabel 5Profil perdagangan di  desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 

Klasifikasi Perdagangan 
Stadia  

I 
Stadia 

II 
Stadia 

III 
Stadia 

IV 
Rata-
rata 

Unit Usaha per Desa      

Makanan,minuman dan tembakau 24.20 31.79 47.20 62.99 37.45 

Hasil pertanian 4.60 8.86 14.46 19.94 10.44 

Teksil, pakaian jadi, alas kaki 1.50 2.02 5.15 11.93 4.01 

Bahan bakar 1.61 2.00 2.84 3.24 2.25 

Bahan bangunan 0.48 0.68 1.79 4.52 1.43 

Alat transportasi dan suku cadang 0.48 0.75 1.79 4.36 1.43 

Alat rumah tangga 0.70 0.94 1.77 2.76 1.32 

Alat dan bahan pertanian 0.81 0.58 0.90 1.36 0.83 

Alat elektronik dan listrik 0.29 0.40 1.07 3.00 0.90 

Alat tulis menulis dan hasil pencetakan 0.18 0.25 0.49 1.60 0.48 

Perdagangan lainnya 0.53 0.30 0.74 2.32 0.76 

Rata-RataUnit Usaha Perdagangan 35.37 48.57 78.20 118.04 61.30 

Persentase Perdagangan      

Pola 1      

Alat dan bahan pertanian 30.32 20.78 27.46 21.83 100.00 

Pola 2      

Makanan,minuman dan tembakau 20.29 25.17 32.24 22.49 100.00 

Hasil pertanian 13.82 25.17 35.43 25.54 100.00 

Bahan bakar 22.48 26.33 32.31 19.27 100.00 

Alat rumah tangga 16.53 21.16 34.24 27.97 100.00 

Bahan bangunan 10.47 14.10 32.09 42.39 100.00 

Pola 3      

Teksil, pakaian jadi, alas kaki 11.74 14.90 32.81 39.75 100.00 

Alat transportasi dan suku cadang 10.47 15.67 32.09 40.89 100.00 

Alat elektronik dan listrik 10.27 13.11 30.69 44.84 100.00 

Alat tulis menulis dan hasil pencetakan 12.08 15.27 26.47 45.01 100.00 

Perdagangan lainnya 21.89 11.75 24.82 40.79 100.00 

Rata-Rata Persentase Perdagangan 18.12 23.49 32.64 25.75 100.00 

Jumlah  Jenis Perdagangan 60 66 74 88 102 

Rata-Rata TK 2.13 2.05 2.35 2.48 2.23 
Sumber : Kompilasi data PODES 2008, Sensus Ekonomi 2006, dan data berbagai tahun dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 
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Kelompok pertama adalah perdagangan alat dan bahan pertanian. Kelompok 

kedua terdiri dari perdagangan makanan, minuman dan tembakau; hasil pertanian; 

bahan bakar; alat rumah tangga dan bahan bangunan. Kelompok ketiga terdiri dari 

perdagangan tekstil, pakaian jadi, alas kaki; alat transportasi dan suku cadang; alat 

elektronik dan listrik; alat tulis menulis dan hasil percetakan. 

Sebagaimana halnya pada industri, pergeseran dominasi jenis usaha 

perdagangan berdasarkan stadia desa ini juga pada dasarnya mencerminkan 

pergeseran dalam hal kebutuhan masyarakat dari kebutuhan-kebutuhan primer  ke 

arah kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier. Ragam jenis perdagangan dan skala 

usaha juga terlihat mengalami peningkatan bersamaan dengan peningkatan stadia.  

Jasa Lainnya. Berdasarkan rata-rata unit usahanya, terlihat dua jenis usaha jasa 

utama di desa-desa eks transmigrasi adalah penyediaan makanan-minuman dalam 

bentuk kedai/warung/restoran serta pemeliharaan dan reparasi sepeda motor dan 

mobil. Kedua kelompok usaha jasa ini bersamaan dengan jenis-jenis usaha jasa 

lainnya cenderung meningkat bersamaan dengan peningkatan stadia. 

Selanjutnya berdasarkan proporsinya, terdapat tiga kelompok jenis usaha jasa. 

Kelompok pertama adalah usaha jasa yang meningkat sampai stadia II dan menurun 

pada stadia III dan stadia IV. Kelompok kedua adalah jenis usaha perdagangan yang 

meningkat sampai stadia III dan menurun pada stadia IV. Kelompok ketiga adalah 

unit usaha perdagangan yang terus mengalami peningkatan sampai stadia IV. 

Tabel 6Profil usaha jasa lainnya di  desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 

Uraian Stadia  
I 

Stadia 
II 

Stadia 
III 

Stadia 
IV 

Rata-
rata Unit Usaha Jasa Lainnya Per Desa      

Warung/Restoran Makanan/ Minuman 7.4 9.5 15.1 23.2 12.1 

Pemeliharaan/reparasi sepeda motor/ mobil 3.9 5.4 8.3 13.6 6.8 

Angkutan Umum 4.0 5.8 4.7 6.8 5.0 

Penjahitan 1.9 2.7 4.1 8.5 3.6 

Kesehatan dan Kebugaran 0.9 1.3 2.0 3.8 1.7 

Persewaan alat pesta, olahraga dan hiburan 0.7 1.0 2.3 3.6 1.6 

Komunikasi dan telekomunikasi 0.4 0.7 1.6 2.6 1.1 

Perantara Keuangan 0.5 0.8 1.3 2.3 1.1 

Salon kecantikan dan pangkas rambut 0.4 0.5 1.2 2.2 0.9 

Persewaan mesin/peralatan pertanian  0.1 1.1 0.4 0.0 0.4 

Sewa Perumahan dan Penginapan 0.1 0.1 0.5 1.0 0.4 

Jasa Lainnya 2.0 0.9 3.5 3.3 2.2 

Rata-Rata Unit Usaha Jasa Lainnya 22.3 29.8 45.0 71.0 36.8 

Persentase Jasa Lainnya      
Pola 1      

Persewaan mesin/peralatan pertanian  5.55 76.40 23.08 1.49 100.00 

Angkutan Umum 25.40 34.25 24.24 18.26 100.00 

Pola 2      

Warung/Restoran Makanan/Minuman 19.17 23.23 31.87 25.71 100.00 

Pola 3      

Pemeliharaan/reparasi sepeda motor mobil 18.07 23.47 26.76 31.45 100.00 

Penjahitan 16.09 21.94 29.17 31.50 100.00 

Kesehatan dan Kebugaran 17.31 21.81 29.53 30.48 100.00 

Persewaan alat pesta, olahraga dan hiburan 12.82 19.13 30.26 36.46 100.00 

Komunikasi dan telekomunikasi 11.17 19.51 31.29 36.47 100.00 
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Perantara Keuangan 15.54 23.50 28.88 31.34 100.00 

Salon kecantikan dan pangkas rambut 13.75 17.55 33.32 33.45 100.00 

Sewa Perumahan dan Penginapan 9.32 11.75 35.82 39.55 100.00 

Jasa Lainnya 29.04 11.63 40.40 19.85 100.00 

Rata-Rata Persentase Jasa Lainnya 19.00 23.99 31.23 25.77 100.00 

Jumlah Jenis Jasa Lainnya 59 63 74 78 105 

Rata-Rata TK 2.42 3.06 3.27 3.79 3.39 
Sumber : Kompilasi data PODES 2008, Sensus Ekonomi 2006, dan data berbagai tahun dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 

 
Kelompok pertama terdiri dari persewaan mesin/peralatan pertanian dan 

angkutan umum. Penurunan persewaan mesin/peralatan pertanian mulai pada stadia 

III terkait dengan karakteristik komoditi tanaman utama desa. Persewaan mesin 

pertanian yang terutama adalah mesin perontok padi. Hal tersebut menjadi kebutuhan 

pokok pada desa-desa stadia I dan II yang sebagian besar memiliki komoditi tanaman 

pangan–padi. Sedangkan penurunan jasa angkutan umum diduga karena 

meningkatnya kesejahteraan menyebabkan  meningkatnya kemampuan masyarakat 

memiliki kendaraan pribadi. Selanjutnya kelompok kedua adalah penyediaan 

makanan di warung/restoran. Kelompok ketiga terdiri dari pemeliharaan/ reparasi 

sepeda motor/mobil; penjahitan; kesehatan dan kebugaran; persewaan alat pesta, 

olahraga dan hiburan; komunikasi dan telekomunikasi; perantara keuangan; salon 

kecantikan dan pangkas rambut; sewa perumahan dan penginapan. 

Pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam dominasi usaha jasa pada dasarnya 

juga mencerminkan pergeseran kebutuhan masyarakat dari kebutuhan primer ke 

kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya, ragam jenis usaha jasa dan skala usaha 

juga terlihat mengalami peningkatan bersamaan dengan peningkatan stadia.  
 

5.2Pola Perkembangan Desa Eks Transmigrasi di Provinsi Jambi 

Merujuk pada stadia perkembangan desa tersebut, dalam kasus permukiman 

transmigrasi di Provinsi Jambi, stadia perkembangan  desa tidak berjalan sebagaimana 

yang diharapkan dari demand side strategy khususnya setelah berada pada stadia 

marketable surplus (asumsi dasar ketika permukiman transmigrasi telah lepas bina 

dan diserahkan ke pemerintah daerah).  Dalam kasus eks permukiman transmigrasi di 

Provinsi Jambi, setelah stadia marketable surplus, mulai berkembangnya industri 

hulu pertanian yaitu industri yang bersifat mengolah hasil pertanian untuk bahan 

makanan atau industri antara lain penggilingan padi dan penyosohan beras, industri 

penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya, pembuatan berbagai macam 

tepung dari padi-padian/bijian/kacangan/umbian, industri minyak mentah dari nabati 

dan hewani. Selain itu, pada stadia ini juga mulai berkembangnya industri-industri 

non pertanian primer seperti industri pengolahan tanah liat, barang-barang dari kayu, 

rotan, bambu dan sejenisnya, furnitur dan barang-barang logam lainnya. Kedua 

kelompok industri ini merupakan industri-industri yang tumbuh karena didorong 

kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat. 

Berkembangnya industri-industri ini akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat baik sebagai akibat meningkatnya permintaan hasil pertanian (untuk 

bahan industri) maupun peluang kerja yang tercipta dengan adanya industri tersebut. 

Peningkatan masyarakat akan semakin meningkatkan daya beli masyarakat, oleh 

karenanya industri hulu pertanian dan industri non-pertanian primer ini juga akan 
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semakin berkembang. Pada saat ini desa-desa masuk pada stadia industri hulu 

pertanian dan industri non-pertanian primer. 

Berlanjutnya peningkatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang-

barang sekunder dan tersier. Ini menyebabkan tumbuhnya industri hilir pertanian dan 

industri non-pertanian sekunder/tersier. Industri hilir pertanian adalah industri yang 

bersifat mengolah hasil pertanian untuk makanan jadi yang antara lain pembuatan 

tempe dan tahu, pembuatan makanan dari kedele dan kacang-kacangan selain kecap, 

tempe dan tahu, pembuatan kerupuk, keripik dan sejenisnya dari ubi dan pisang, 

pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti asinan buah-buahan 

dan selai pisang. Oleh karenanya pada tahap ini desa-desa masuk pada stadia industri 

hilir pertanian dan industri non-pertanian sekunder/tersier. 

Stadia ini juga menandakan masuknya desa-desa pada tahapan urbanisasi kota 

kecil/menengah. Hal ini disebabkan bersamaan dengan pergeseran-pergeseran 

kebutuhan masyarakat dari kebutuhan primer ke tersier, aktivitas-aktivitas 

perdagangan dan jasa lainnya juga berkembang dari ragam jenis jasa pelayanan 

kebutuhan-kebutuhan primer ke arah kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier (ciri 

perkotaan). Selain itu, aktivitas perdagangan dan jasa ini juga merupakan faktor yang 

mendukung terjadi perubahan-perubahan dalam orientasi produksi industri 

berdasarkan perkembangan stadia desa. 

Selanjutnya, tidak seperti yang diharapkan pada demand side strategy, stadia 

mengenai industrialisasi pedesaan, di Provinsi Jambi tidak ditemukan stadia 

industrialisasi perdesaan, dalam artian berkembangnya industri-industri skala 

menengah dan besar. Sampai pada stadia terakhir, industri-industri yang berkembang 

adalah industri-industri skala kecil dan rumah tangga.  

Terdapat dua faktor penyebab tidak ditemukannya stadia industrialisasi 

perdesaan ini. Pertama, keterbatasan skala produksi untuk membangun industri 

menengah besar. Ini disebabkan tidak terdapatnya kebijakan yang jelas dalam 

pengembangan industri di perdesaan yang berbasis pada sumberdaya spesifik 

(keunggulan komparatif) pada masing-masing desa, sehingga jenis industri yang 

berkembang relatif sama antar desa. Kedua,  akses transportasi yang relatif lancar 

antara desa ke kota (terutama pada desa-desa stadia tinggi) menyebabkan relatif 

mudahnya masyarakat memperoleh barang-barang hasil industri (yang diproduksi 

oleh industri-industri skala menengah-besar), sehingga tidak terdapat dorongan 

masyarakat untuk mengembangkan sendiri industri-industri sejenis. 

Model  stadia perkembangan desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi diberikan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2Model stadia perkembangan desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi. 

 

5.3Determinan Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi 

Perkembangan desa eks transmigrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Profil 

desa eks transmigrasi berdasarkan stadianya dan faktor utama yang mempengaruhi 

diberikan pada Tabel 7 berikut: 
 

Tabel 7 Stadia desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi berdasarkan faktor utama 
yang mempengaruhinya 

Uraian Stadia I Stadia II Stadia III Stadia IV Rerata 

Lama penempatan (tahun) 21.76 25.73 29.66 31.57 26.27 

Jarak ke ibukota kabupaten (km) 103.74 69.37 53.66 45.09 72.90 

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.49 5.88 5.98 5.97 5.79 

Rasio Usaha per 1000 penduduk 0.99 1.30 1.52 1.58 1.29 

Permukaan  Jalan      
 Tanah 46.88 37.50 14.06 1.56 100.00 

Perkerasan 24.59 31.15 31.15 13.11 100.00 

Aspal 19.15 17.02 34.04 29.79 100.00 

Komoditi Tanaman      

Pangan 45.00 35.00 20.00 0.00 100.00 

Perkebunan 29.61 28.95 26.32 15.13 100.00 

Karet 15.22 28.26 32.61 23.91 100.00 

Kelapa Sawit 35.85 29.25 23.58 11.32 100.00 
Sumber: Diolah dari Podes, Disosnakertrans, Kabupaten dalam Angka Provinsi Jambi 
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Lama penempatan transmigran berpengaruh terhadap pencapaian stadia 

tertinggi.Lama penempatan terkait dengan proses penyesuaian transmigran terhadap 

kondisi lingkungan sekitarnya serta kemampuan untuk menemukan peluang untuk 

peningkatan kesejahteraan. Semakin lama transmigran di lokasi, maka semakin besar 

proses penyesuaian diri yang dilakukannya. 

Jarak desa ke ibukota kabupaten (sebagai pusat pertumbuhan kegiatan) 

memiliki pola linear dengan capaian stadia. Desa stadia tinggi memiliki jarak yang 

relatif dekat ibukota kabupaten dibandingkan desa stadia rendah.Kondisi infrastruktur 

jalan desa juga menunjang pencapaian stadia yang lebih tinggi. Hanya 1,56 persen 

desa permukaan jalan tanah yang mencapai stadia IV, sebaliknya 13,11 persen desa 

permukaan jalan perkerasan dan 29,79 persen desa jalan aspal yang mampu mencapai 

stadia IV.  Hasil ini menunjukkan bahwa lokasi dengan tingkat keterkaitan yang kuat 

dengan pusat pertumbuhan/kegiatan (jarak yang relatif dekat) dan memiliki tingkat 

kemudahan (aksesibilitas) tinggi menuju lokasi desa memiliki peluang yang lebih 

besar untuk mencapai stadia/kinerja tinggi. 

Selanjutnya berdasarkan komoditi tanaman utama, terlihat bahwa komoditi 

perkebunan lebih memberikan kesejahteraan pada transmigran dibandingkan 

komoditi tanaman pangan. Tidak terdapat desa-desa eks transmigrasi tanaman pangan 

yang berada pada stadia IV, sebaliknya terdapat 15,13 desa eks transmigrasi tanaman 

perkebunan yang berada pada stadia tersebut.  

Dibandingkan tanaman perkebunan, hasil-hasil tanaman pangan memiliki nilai 

jual produk yang relatif kurang menguntungkan dibandingkan tanaman perkebunan. 

Ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa tanaman pangan juga 

relatif lebih rendah dibandingkan desa tanaman perkebunan. Kondisi ini juga 

diperburuk oleh kenyataaan tingkat perawatan sistem pengairan (khususnya pada 

tanaman padi) serta banyaknya lokasi desa tanaman pangan yang dilanda banjir 

(sebagian desa-desa ini berada di dataran rendah).   

Dirinci lebih jauh untuk tanaman perkebunan, stadia desa tanaman karet lebih 

baik dibandingkan tanaman kelapa sawit. Hal ini disebabkan desa-desa eks 

transmigrasi kelapa sawit relatif baru dari sisi lama penempatannya dibandingkan desa 

eks transmigrasi perkebunan karet. 

Selanjutnya dalam hal kinerja wilayah kabupaten, rasio perusahaan/usaha per 

1000 penduduk  dan pertumbuhan ekonomi kabupaten memperlihatkan pola yang 

linear terhadap pencapaian stadia. Ini berarti semakin banyak perusahaan/usaha yang 

berkembang dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di kabupaten penempatan 

akan meningkatkan peluang desa transmigrasi mencapai perkembangan stadia 

tertinggi.  

 

6INTERAKSI DESA EKS TRANSMIGRASI DENGAN WILAYAH 

SEKITARNYA 
 

Interaksi desa eks transmigrasi dengan wilayah sekitarnya didekati melalui 

perjalanan penduduk untuk berbagai aktivitas sosial-ekonomi (aktivitas belanja 

kebutuhan pekerjaan, belanja, penjualan produk, keuangan dan kebutuhan-kebutuhan 

sosial lainnya). Dalam kasus ini diambil sampel masing-masing dua desa (satu desa 

stadia rendah dan satu desa stadia tinggi) pada masing-masing komoditi tanaman 

utama (tanaman padi, karet dan kelapa sawit) di Provinsi Jambi. 
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Secara terperinci, perjalanan penduduk tersebut diberikan pada Tabel 8 berikut: 
 

Tabel 8 Perjalanan penduduk  pada desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi 

Klasifikasi Lokasi 

Desa 

Total Mekar 

Sari 

Bandar 

Jaya 

Bukit 

Mas 
Rasau Sungkai 

Rimbo 

Mulyo 

Desa Sendiri 66.85 43.32 43.88 76.50 34.13 57.28 56.71 

Desa Eks Transmigrasi Lain 0.00 51.6 53.23 7.29 0.00 40.34 30.48 

Desa Non Transmigrasi 5.55 2.5 0.00 0.07 8.96 1.79 2.41 

Ibukota Kabupaten 0.00 0.06 0.00 16.08 55.72 0.03 5.57 

Ibukota Provinsi 27.60 2.52 2.89 0.06 1.19 0.57 4.83 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sumber: Penelitian Lapangan, 2011 

Keterangan:  
Mekar Sari : Stadia I Komoditi Padi 
Bandar Jaya : Stadia III Komoditi Padi 
Bukit Mas : Stadia I Komoditi Kelapa Sawit 
Rasau  : Stadia IV Komoditi Kelapa Sawit 
Sungkai : Stadia I Komoditi Karet 
Rimbo Mulyo : Stadia IV Komoditi Karet 
 

Berdasarkan Tabel 8terlihat bahwa 56,71 persen perjalanan dilakukan 

penduduk di desa sendiri dan 43,29 persen di luar desa baik untuk aktivitas belanja 

kebutuhan pekerjaan, belanja, penjualan produk, keuangan dan kebutuhan-kebutuhan 

sosial lainnya. Secara umum fakta ini menunjukkan interaksi penduduk desa eks 

transmigrasi relatif tinggi dengan wilayah di luar desa. Namun ditelusuri lebih jauh 

ternyata interaksi tersebut masih dalam kisaran desa eks transmigrasi lain, yaitu 

mencapai 30,48 persen dari total perjalanan. Dengan kata lain, dari total perjalanan 

yang dilakukan penduduk desa eks-transmigrasi, 87,19 persen dilakukan di lokasi 

permukiman transmigrasi (desa sendiri dan desa eks-transmigrasi lainnya). 

Sebaliknya hanya 2,41 persen dari total perjalanan yang dilakukan ke desa-desa non-

transmigrasi, 5,57 persen ke ibukota kabupaten dan  4,83 persen ke ibukota provinsi. 

Desa dengan interaksi paling tinggi terhadap wilayah di luar lokasi transmigrasi 

adalah Desa Sungkai. Hanya 34,13 dari total aktivitas perjalanan penduduk desa ini 

yang dilakukan di desa sendiri, sedangkan sebagian besar lainnya (65,87 persen) 

dilakukan di luar lokasi transmigrasi. Dari perjalanan ke luar desa, bagian terbesar 

dilakukan ke ibukota kabupaten (55,72 persen), selanjutnya ke desa non-transmigrasi 

(8,96 persen) dan ibukota provinsi (1,19 persen). 

Besarnya proporsi perjalanan ke ibukota kabupaten disebabkan relatif dekatnya 

jarak desa ke ibukota kabupaten yaitu sekitar 30 km. Selain itu, tingginya interaksi 

dengan desa non transmigrasi  disebabkan Desa Sungkai merupakan lokasi 

transmigrasi yang berbatasan langsung dengan desa non transmigrasi. 

Fenomena yang sama juga terlihat pada Desa Mekar Sari. Sekitar sepertiga 

bagian perjalanan (33,15 persen) dari penduduk dilakukan di luar desa. Pada Desa 

Mekar Sari, perjalanan terbesar ke luar desa dilakukan ke ibukota provinsi (mencapai 

27,60 persen) disebabkan jarak yang relatif dekat ke ibukota provinsi yaitu sekitar 45 

km (tidak terdapat perjalanan ke ibukota kabupaten karena jarak yang relatif jauh 
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mencapai yaitu sekitar 75 km). Selain itu, interaksi desa ini dengan desa non-

transmigrasi juga relatif tinggi dibandingkan rata-rata desa lainnya, karena Desa 

Mekar Sari juga berbatasan langsung dengan desa-desa non-transmigrasi. 

Selain faktor jarak ke desa-desa non-transmigrasi dan ke pusat pertumbuhan 

(ibukota kabupaten maupun provinsi), faktor terpenting lainnya yang menentukan 

interaksi ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi di desa (ataupun desa 

eks transmigrasi lainnya yang berdekatan). Desa Rasau memiliki interaksi paling 

rendah dengan wilayah sekitarnya karena dibandingkan desa-desa penelitian lainnya, 

desa ini memiliki sarana-prasarana sosial ekonomi yang relatif lebih lengkap.  

Di Desa Bandar Jaya, Bukit Mas dan Rimbo Mulyo, meskipun interaksi ke luar 

desa relatif tinggi, tetapi dilakukan pada desa eks transmigrasi lainnya yang 

berdekatan. Hal ini terutama dipicu oleh keberadaan pasar di desa eks transmigrasi 

lainnya yang jaraknya relatif dekat. Keberadaan pasar tidak hanya membangkitkan 

perjalanan belanja, tetapi juga memberikan peluang usaha/bekerja bagi penduduk. 

Fenomena ini sejalan dengan hukum gravitasi Newton yang dikembangkan 

dalam interaksi sosial-ekonomi.Interaksi antara dua tempat dipengaruhi oleh besarnya 

aktivitas sosial dan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di dua tempat tersebut, 

jarak antara dua tempat tersebut dan besarnya pengaruh jarak dua tempat tersebut. 

Senada dengan hal tersebut Rustiadi et al. (2009), juga menyatakan terdapat dua 

prinsip dari interaksi yaitu: (1) mesin penggerak dari pergerakan dan interaksi adalah 

kekuatan dan dorong-tarik dari supply-demand; dan (2) penghambat pergerakan dan 

interaksi adalah pengaruh friction of distance. 

Relatif jauhnya jarak permukiman transmigrasi dan tidak terbangunnya sistem 

transportasi yang menghubungkan desa transmigrasi dengan desa sekitarnya menjadi 

faktor penghambat terjadinya interaksi. Di sisi lain, tidak terbangunnya berbagai 

fasilitas dan tidak tumbuhnya aktivitas produksi di desa sekitar permukiman 

transmigrasi yang terkait secara fungsional (dalam supply-demand) dengan desa 

transmigrasi menyebabkan tidak terbentuknya mesin penggerak dari interaksi.  

Pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang tidak berimbang ini juga mulai 

memunculkan fenomena yang biasanya dikenal dalam keterkaitan desa kota, yaitu 

backwash effect. Meningkatnya sumber daya ekonomi di desa eks transmigrasi tidak 

secara otomatis diikuti peningkatan aksesibilitas masyarakat desa sekitarnya 

padasumberdaya ekonomi tersebut. Sebaliknya yang terjadi adalah meningkatnya 

potensi masyarakat di desa eks transmigrasi dalam memanfaatkan sumber daya desa-

desa sekitarnya.Fenomena ini terlihat dari mulai ditemukannya penduduk di desa-desa 

eks transmigrasi yang diteliti yang memiliki lahan pertanian yang bersumber dari 

pembelian lahan penduduk desa sekitarnya.  

Selain faktor tersebut, rendahnya interaksi antara desa-desa eks transmigrasi 

dengan desa sekitarnya juga disebabkan masih lemahnya upaya-upaya pengembangan 

modal sosial pada tingkat komunitas. Menurut Woolclock (1998), diacu dalam 

Rustiadi (2009) salah satu ciri penting modal sosial pada tingkat komunitas adalah 

keterkaitan (linkage) dalam suatu jaringan (network).  

Berdasarkan unsur networking, modal sosial dapat dibedakan menjadi tiga tipe 

yaitu (1) bonding social capital yang dicirikan oleh kuatnya ikatan (pertalian) seperti 

antara anggota keluarga atau antara anggota dalam kelompok etnis tertentu, yang 

terbangun dengan thick trust karena adanya rasa percaya antar kelompok orang yang 

saling mengenal; (2) bridging social capital  yang dicirikan oleh semakin banyaknya 
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ikatan antarkelompok misalnya asosiasi bisnis, kerabat, teman dari berbagai 

kelompok etnis yang berbeda, yang terbangun dengan thin trust, rasa percaya terhadap 

sekelompok orang yang belum dikenal; dan (3) lingking social capital, yang dicirikan 

oleh hubungan antara berbagai tingkat kekuatan dan status sosial yang berbeda seperti 

antarindividu dari berbagai kelas yang berbeda. 

 Lemahnya pengembangan modal sosial ini khususnya dalam konteks bridging 

social capital terlihat dari fakta di desa penelitian tidak terdapatnya forum-forum 

ataupun lembaga/perkumpulan/organisasi yang melibatkan secara bersama-sama 

masyarakat di desa transmigrasi dan sekitar desa transmigrasi. Di desa penelitian 

sebagai contoh, kelompok tani, koperasi, arisan warga, perkumpulan olahraga 

terbentuk secara terpisah antara desa transmigrasi dengan desa sekitarnya. Fakta ini 

muncul dan diperkuat dengan kebijakan menjadikan desa eks transmigrasi sebagai 

desa administratif baru yang terpisah dari desa induknya maupun desa setempat. 

Selain itu, pada tahap pembinaan, perlakuan hanya diberikan pada transmigran 

untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya baik secara sosial ekonomi, budaya dan 

fisik, dan tidak ada perlakuan yang sama pada masyarakat di sekitar desa transmigrasi. 

Ini menyebabkan rendahnya proses penyesuaian masyarakat di sekitar desa 

transmigrasi terhadap budaya baru dari pendatang dan pada tahap selanjutnya tidak 

berkembangnya rasa percaya antara penduduk setempat dengan transmigran. 
 
 

7PENUTUP 

Tidak berkembangnya eks permukiman transmigrasi sampai pada stadia 

industrialisasi perdesaan disebabkan dua faktor utama. Pertama, keterbatasan skala 

produksi untuk membangun industri menengah besar. Tidak terdapat kebijakan yang 

jelas dalam pengembangan industri di perdesaan yang berbasis pada sumberdaya 

spesifik (keunggulan komparatif) pada masing-masing desa, sehingga jenis industri 

yang berkembang relatif sama antar desa. Kedua,  akses transportasi yang relatif 

lancar antara desa ke kota (terutama pada desa-desa stadia tinggi) menyebabkan relatif 

mudahnya masyarakat memperoleh barang-barang hasil industri (yang diproduksi 

oleh industri-industri skala menengah-besar), sehingga masyarakat tidak terdorong 

untuk mengembangkan sendiri industri-industri sejenis. 

Berdasarkan hal tersebut perlunya intervensi faktor eksternal baik dari pihak 

pemerintah maupun pihak swasta dalam mengembangkan industri perdesaan. 

Intervensi dapat berupa pengembangan keterampilan, bantuan permodalan, maupun 

penciptaan iklim investasi agar industri perdesaan berkembang baik. 

Pembangunan kewilayahan transmigrasi secara hirarkies pada dasarnya 

mengacu pada teori tempat sentral yang menyatakan adanya hirarkie tempat di mana 

setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang 

menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Pembangunan transmigrasi 

tersebut juga pada dasarnya mengacu pada teori pusat pertumbuhan yang terlihat dari 

tujuan pembangunan transmigrasi untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru 

di daerah. Dengan berkembangnya permukiman transmigrasi diharapkan akan 

menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong ekspansi yang besar di 

daerah sekitarnya melalui perkaitan antarindustri serta demand-supply. 

Namundalam prakteknya hal tersebut tidak berlangsung sesuai dengan konsep 

yang direncanakan, karena wilayah di luar permukiman transmigrasi yang 
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diskenariokan sebagai pusat pelayanan proses produksi (penyedia input, jasa 

keuangan, pengolahan hasil dan pemasaran) tidak dapat berperan sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya infrastruktur, fasilitas dan 

kelembagaan yang memadai untuk mendukung peran sebagai pusat pelayanan pada 

wilayah-wilayah di luar permukiman transmigrasi. 

Tidak terbangunnya berbagai infrastrukturdan kelembagaan sehingga tidak 

tumbuhnya berbagai aktivitas produksi di luar permukiman transmigrasi yang terkait 

secara fungsional dengan permukiman transmigrasi disebabkan lemahnya koordinasi 

pembangunan antarlembaga yang terkait khususnya Kementerian Transmigrasi dan 

Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah. Rancangan pembangunan 

kawasan transmigrasi setelah otonomi daerah pada dasarnya tidak hanya melibatkan 

desa transmigrasi tetapi juga desa eks transmigrasi dan desa setempat (yang berada 

dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri). Namun, tidak terdapat koordinasi 

dalam hal pelaksanaan pembangunannya sehingga pembangunan permukiman 

transmigrasi tidak berjalan searah dengan pembangunan yang dilaksanakan pada 

desa-desa setempat yang berada dalam kawasan transmigrasi tersebut. 

Pada dasarnya, aplikasi  konsep pusat pertumbuhan dalam pembangunan 

wilayah tidak akan dapat menghasilkan ekspansi yang besar ke daerah sekitarnya  jika 

tidak terdapat interaksi yang kuat antara core (pusat pertumbuhan)  dengan daerah tepi 

(peripheri). Oleh karenanya dalam pembangunan pusat pertumbuhan harus diikuti 

dengan kebijakan/intervensi pemerintah untuk menumbuhkan interaksi antara core 

dan peripheri ini. 

Selain itu, dalam kasus pembangunan transmigrasi yang salah satu tujuannya 

adalah untuk memperkukuh persatuan kesatuan bangsa, maka interaksi yang dibangun 

tidak hanya mencakup interaksi demand-supply secara ekonomi, tetapi juga harus 

melibatkan interaksi sosial antara permukiman transmigrasi (penduduk pendatang) 

dengan desa-desa setempat. Interaksi sosial yang kuat diharapkan dapat 

meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi antara pendatang dengan budaya 

yang berbeda terhadap penduduk setempat. Interaksi sosial ini juga akan menjadi 

faktor pendukung ke pencapaian interaksi demand-supply yang kuat. 

Potensi konflik ini juga dapat diminimalkan dengan menempatkan 

pembangunan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan daerah dan tidak 

ekslusif hanya sebagai bentuk pembangunan kawasan transmigrasi. Dengan 

menempatkan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai bentuk pembangunan 

daerah juga memungkinkan untuk meningkatkan koordinasi lembaga terkait dalam 

pelaksanaan pembangunannya. 

Berdasarkan hal tersebut dalam pengembangan transmigrasi sebagai program 

pembangunan perdesaan dan pembangunan daerah, diperlukan pola pembangunan 

kawasan transmigrasi dengan pendekatan pusat pertumbuhan yang terintegrasi secara 

sosial-fungsional-spasial. Pengembangan interaksi secara sosial dilakukan melalui 

pendekatan pengembangan modal sosial dalam masyarakat khususnya dalam konteks 

bridging social capital. Pengembangan interaksi fungsional dilakukan melalui 

pembangunan infrastruktur, fasilitas dan kelembagaan yang terkait secara fungsional 

antardesa. Pengembangan interaksi spasial dilakukan melalui pengembangan 

keterkaitan fisik yang kuat antardesa.  

Kerangka perencanaan dan penetapan kawasan transmigrasi harus diletakkan 

dalam kerangka pengembangan wilayah di daerah secara utuh.  Oleh karenanya 
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pembangunan transmigrasi dalam konsep menjadi satu bagian yang tidak ekslusif dan 

tidak terpisah dengan pembangunan kewilayahan di daerah. Untuk itu diperlukan 

perkuatan koordinasi antarinstansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan kawasan transmigrasi tersebut. 
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