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Abstract 

Dalam perjalanan panjang pelaksanaan transmigrasi, fakta-fakta yang ada 

menunjukkan berbagai keberhasilan program ini baik dari sisi tujuan demografis 

maupun non-demografis. Namun demikian, berbagai  stigma negatif juga menyertai 

perjalanan program transmigrasi ini, yang menyebabkan menurunnya kinerja 

transmigrasi sejak reformasi atau era otonomi daerah, dan penolakan transmigrasi di 

beberapa daerah. 

Transmigrasi sebagai contoh yang “khas” dan strategi pengembangan wilayah yang 

“original” di Indonesia pada dasarnya masih merupakan program yang masih 

dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks pengembagan wilayah di luar 

Pulau Jawa. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan reorientasi pelaksanaan 

program transmigrasi. 

Reorientasi utama terkait dengan pengembangan wilayah adalah bagaimana 

menempatkan pemukiman/kawasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar 

terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya  sebagaimana suatu kawasan 

fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat ekslusif. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam hal ini adalah merancang keterkaitan antara pemukiman/kawasan 

transmigrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya, baik keterkaitan fisik-spasial, sosial, 

ekonomi maupun budaya. Keterkaitan yang kuat ini diharapkan dapat mengeliminir 

berbagai stigma negatif dari program transmigrasi dan sekaligus akan mampu 

memicu pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. 

Untuk mendukung reorientasi pembangunan kawasan transmigrasi, sudah waktunya 

dikembangkan konsep dan strategi baru pengembangan kawasan transmigrasi disertai 

dengan indikator-indikator pengembangan yang lebih komprehensif, baik 

menyangkut indikator perkembangan fisik, perkembangan ekonomi, social capital 

dan lingkungan.    

 

I. PENDAHULUAN 

Transmigrasi sebagai salah satu  program kependudukan  di Indonesia sudah 

berlangsung  cukup  lama. Dimulai dari jaman pemerintahan kolonial Belanda Tahun 
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1905 (dikenal dengan istilah kolonisasi) dengan sasaran utama selain untuk 

mengurangi kepadatan penduduk di Pulau  Jawa, juga untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa. Setelah kemerdekaan, pada awal orde lama,  

selain tujuan demografis, sesuai dengan Undang-undang No. 20/1960, tujuan 

transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan 

rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pada Orde  Baru, tujuan utama transmigrasi semakin berkembang ke arah 

tujuan-tujuan non-demografis lainnya. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 

menyatakan tujuan  transmigrasi adalah: peningkatan taraf hidup, pembangunan 

daerah,  keseimbangan penyebaran penduduk,  pembangunan yang  merata  keseluruh 

Indonesia,  pemanfaatan  sumber-sumber  alam  dan   tenaga manusia; kesatuan dan 

persatuan bangsa  serta memperkuat •pertahanan dan ketahanan nasional. Pergeseran 

orientasi ke arah pembangunan wilayah menyebabkan permukiman transmigrasi 

didesain untuk ditumbuhkembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. 

Pada era otonomi daerah, transmigrasi masih menjadi salah satu model 

pembangunan. Namun penyelenggaraan transmigrasi dihadapkan pada tantangan 

terkait dengan perubahan tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi yang 

selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asas 

desentralisasi dan otonomi. Desentralisasi telah menjadi sumber dari tekanan 

domestik untuk memperbaharui program transmigrasi. Penerapan otonomi daerah 

selain menyebabkan pergeseran kewenangan pada penyelenggaraan transmigrasi, 

juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi sepenuhnya disesuaikan dengan 

karakteristik dan kondisi spesifik daerah.  

Perubahan-perubahan tersebut telah melahirkan UU No. 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan tujuan transmigrasi 

adalah untuk (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) 

meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa.  
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Dalam perjalanan panjang pelaksanaan program transmigrasi ini, fakta yang 

ada telah menunjukkan keberhasilannya dalam berbagai aspek, baik dari aspek 

demografis maupun non-demografis.  Dari aspek demografis, sejak era kolonisasi 

sampai era otonomi daerah saat ini telah ditempatkan sebanyak 2.115.309 Kepala 

Keluarga. Realisasi penempatan pada era kolonisasi (Tahun 1905 – 1942) sebanyak 

60.155 KK, sedangkan pada orde lama (Prapelita) antara Tahun 1950 – 1968 

sebanyak 98.631 KK. Pada orde baru, program transmigrasi mencapai puncak 

pelaksanaannya. Selama Pelita I – VI  (Tahun 1969 – 1999), telah berhasil dikirimkan 

transmigran sebanyak 1.827.099 KK. Selanjutnya, selama era otonomi daerah, pada 

periode Tahun 2000 – 2004, telah  ditempatkan transmigran sebanyak 87.571 KK,. 

sedangkan pada periode tahun 2005 – 2009 telah ditempatkan transmigran sebanyak 

41.853 KK.(Lihat Tabel 1 dan Gambar 1) 

Dari Tabel 1 dan Gambar 1 terlihat bahwa rata-rata penempatan transmigran 

per tahunnya mulai dari era kolonisasi menunjukkan kecenderungan yang terus 

meningkat sampai pada puncaknya pada Pelita IV. Pada Pelita V mengalami 

penurunan namun demikian pada Pelita VI kembali menunjukkan peningkatan.  

Tabel 1.  Penempatan Transmigrasi Dari Era Kolonisasi Sampai Era Otonomi 

Daerah di Indonesia 

No Waktu Penempatan 
UPT
/LPT 

Jumlah  Rata-Rata per tahun  

KK Jiwa KK Jiwa 

1 Era Kolonisasi (1905 - 1942) 62 60155 232802 1583 6126 

2 Pra Pelita Tahun 1950 – 1968 176 98631 394524 5191 20764 

3 Pelita I (1969/1970-1973/1974) 139 40906 163624 8181 32725 

4 Pelita II (1974/1975-1978/1979) 139 82959 366429 16592 73286 

5 Pelita III (1979/1980-1983/1984) 767 337761 1346890 67552 269378 

6 Pelita IV (1984/1985-1988/1989) 2002 750150 2256255 150030 451251 

7 Pelita V (1989/1990-1993/1994) 750 265259 1175072 53052 235014 

8 Pelita VI (1994/1995-1998/1999) 1109 350064 1400256 70013 280051 

9 Era Otonomi Daerah  
     

 
2000 - 2004 246 87571 354272 17514 70854 

 
2005 - 2009 420 41853 161047 8371 32209 

  Jumlah 5810 2115309 7851171 20340 75492 
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Sumber: http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,8,352,ptrans 
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Gambar 1.  Rata-Rata Penempatan Transmigrasi Dari Era Kolonisasi 

Sampai Era Otonomi Daerah di Indonesia (ribuan per 

tahun) 

 

Selanjutnya, pada era otonomi daerah, pada dua periode lima tahunan (2000-2004 

dan 2005-2009), penempatan transmigran secara terus menerus menunjukkan 

penurunan. 

Dari aspek non-demografis, kinerja transmigrasi terlihat baik dalam hal 

peningkatan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja, maupun pembangunan 

daerah. Dalam konteks sasaran peningkatan kesejahteraan,  Najiyati dkk (2006) 

menemukan transmigran pada UPT yang telah menjadi sentra produksi pangan telah 

mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 3000 kg setara beras/KK/tahun. 

Dari sisi penciptaan kesempatan kerja, penelitian Departemen Transmigrasi 

(2004) menemukan selama 1994/1995 sampai dengan 2000 telah tercipta kesempatan 

kerja sebanyak 30.575 orang pada 108 UPT pola tanaman pangan dan perkebunan, 

yang terdiri dari kesempatan kerja sebagai transmigarn 25.903 orang, kesempatan 

kerja pada usaha pokok 1.868 orang dan kesempatan pada sektor perdagangan, jasa 

dan industri 2.804 orang. 

Dari sisi pembangunan daerah, berbagai kawasan transmigrasi telah 

berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang berperan sebagai pusat produksi 
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pertanian, perkebunan, bahkan pemerintahan. Najiyati dkk, (2006) dari penelitiannya 

terhadap 1.406 Unit Permukiman Transmigrasi menemukan bahwa sebanyak 520 unit 

atau 37% mampu menjadi sentra produksi pangan sedangkan yang lainnya 

berkembang menjadi sentra produksi komoditas lain terutama tanaman perkebunan. 

Program transmigrasi telah ikut menunjang pembangunan daerah melalui 

pembangunan perdesaan baru. Dari sekitar 3000-an UPT dengan berbagai 

infrastruktur, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru (Pusdatintrans 

dan P4Trans, 2009). Desa-desa baru eks lokasi transmigrasi tersebut telah tumbuh 

dan berkembang menjadi kecamatan dan bahkan meningkat menjadi kota 

kabupaten/kodya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan perdagangan. 

Berdasarkan data Pusdatintrans dan P4Trans, pada Tahun 2010 posisi Bulan 

November, data eks UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat 

pemerintahan sebanyak 97 kabupaten.   

Di daerah asal, kontribusi pembangunan transmigrasi juga cukup dirasakan. 

Selain telah menampung jutaan orang yang menghadapi persoalan akibat 

keterbatasan peluang kerja dan berusaha, program ini telah mendukung suksesnya 

pembangunan beberapa infrastruktur strategis seperti Waduk Raksasa Gajah 

Mungkur di Wonogiri dan Waduk Mrica d i  Jawa Tengah, Waduk Saguling di 

Jawa Barat, dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Banten. 

Realitas-realitas tersebut menunjukkan, transmigrasi dalam kurun waktu 

cukup lama diakui sebagai salah satu program “unggulan”. Transmigrasi juga 

merupakan contoh yang “khas” dan merupakan strategi pengembangan wilayah yang 

secara “original” dikembangkan di Indonesia. Oleh karenanya, pengalaman 

pelaksanaan transmigrasi di Indonesia dapat menjadi sumber pembelajaran yang tak 

ternilai dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya wilayah yang terintegrasi 

dengan penataan persebaran penduduk. 

 

II. ISU-ISU PEMBANGUNAN KETRANSMIGRASIAN 

Secara umum pelaksanaan transmigrasi telah menunjukkan keberhasilan 

dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat 

http://www.nakertrans.go.id/microsite/uptpusatpem/?show=kab2010
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berbagai stigma negatif yang melekat pada program transmigrasi. Diantaranya 

menurut Manuwiyoto (2008) adalah transmigrasi dicap sebagai program sentralistik, 

pemindahan kemiskinan, deforestasi, jawanisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM).  

Terkait dengan stigma negatif ini, Siswono (2003) juga mengemukakan 

beberapa aspek yang menyebabkan terpuruknya citra program transmigrasi yang 

bermuara pada penolakan d i  beberapa daerah. Diantaranya adalah: (a) terlalu 

berpihaknya pemerintah kepada etnis pendatang (transmigran) dalam pemberdayaan 

dan pembinaan masyarakat d i  unit permukiman transmigrasi (UPT) dan kurang 

memperhatikan penduduk sekitar. Perbedaan ini, mengakibatkan perkembangan 

UPT relatif lebih cepat ketimbang desa-desa sekitarnya sehingga menimbulkan 

kecemburuan yang berdampak sangat rentan terhadap konflik; (b) Sistem 

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan 

pendekatan sentralistik, yang mengakibatkan budaya lokal nyaris tidak 

berkembang, sementara budaya pendatang lebih mendominasi; (c) Proses 

perencanaan kawasan permukiman transmigrasi kurang dikomunikasikan dengan 

masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat sekitar permukiman transmigrasi tidak 

merasa terlibat, dan karenanya tidak ikut bertanggung jawab atas keberadaannya; 

(d) Adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang eksklusif sehingga 

dirasakan kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan 

sekitarnya; (e) Adanya permukiman transmigrasi yang tidak layak huni, layak 

usaha, dan layak berkembang dan justru menjadi desa tertinggal. Anharudin dkk 

(2006) juga mengemukakan, meskipun program transmigrasi telah berhasil 

membangun desa-desa baru, namun sebagian diantaranya belum sepenuhnya mampu 

mencapai tingkat perkembangan secara optimal, yang mampu menopang 

pengembangan wilayah, baik wilayah itu sendiri atau wilayah lain yang sudah ada. 

Bahkan menurut Haryati, dkk (2006) sebagian dari permukiman transmigrasi tersebut 

direlokasi karena kondisinya dinilai tidak layak untuk berkembang.  

Pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum otonomi yang 

berlandaskan UU No. 3 Tahun 1972, sebenarnya sudah dirancang atas dasar struktur 
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kawasan yang berciri hirarkis, dari satuan terkecil (SP) hingga terbesar (SWP). 

Dalam struktur perwilayahan ini, pengembangan transmigrasi mengikuti mekanisme 

pasar dan berjenjang yaitu pola aliran produksi yang dihasilkan adalah dari SP ke 

pusat SKP, dan pusat-pusat SKP menuju pusat WPP 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 adalah melalui pintu gerbang di pusat SWP, 

kemudian didistribusikan ke pusat-pusat yang lebih rendah (SKP) sampai di pusat-

pusat SP. Melalui pola ini, wilayah-wilayah sekitar permukiman transmigrasi 

diharapkan akan berkembang karena adanya keterkaitan yang saling menguntungkan 

antara kawasan permukiman dengan wilayah sekitar tersebut.  

Namun demikian, dalam prakteknya tidak selalu berlangsung sesuai dengan 

konsep tersebut. Ini disebabkan wilayah-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, karena tidak tersedianya infrastruktur dan kelembagaan yang memadai 

untuk mendukung peran sebagai pusat pelayanan pada wilayah-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. Sebagaimana 

yang dinyatakan dalam UU No. 15 Tahun 1997, PP. No 2 Tahun 1999 dan UU No. 

29 Tahun 2009, lingkup geografis kawasan transmigrasi terdiri atas permukiman baru 

transmigrasi, desa-desa eks transmigrasi dan desa-desa setempat. Namun 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 yang di dalam unit permukiman transmigrasi. Sementara itu, 

penduduk desa sekitar masih terabaikan. 
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Berbagai isu-isu mendasar tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam 

mewujudkan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Isu-isu tersebut juga 

menjadi faktor utama menurunnya kinerja transmigrasi sejak era otonomi daerah, 

karena. sebagian daerah tidak lagi menempatkan program transmigrasi sebagai 

kebijakan prioritas.  

 

3.  WILAYAH 

3.1. Pengertian Wilayah 

Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan diantara para pakar ekonomi, 

pembangunan, geografi maupun bidang lainnya mengenai terminologi wilayah 

Keragaman konsep “wilayah” terjadi karena perbedaan di dalam permasalahan-

permasalahan wilayah ataupun tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi.  

Branch (1988) mendefinisikan wilayah sebagai suatu ruang yang dapat diukur, 

dengan atau lebih karakteristik umum yang ditetapkan oleh alam atau dideliniasi oleh 

manusia untuk digambarkan atau diuraikan, untuk dianalisis, dikelola atau untuk 

tujuan lain. Sebagai suatu sistem, Hilhorst (1971) mengidentifikasikan wilayah 

sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar. Glasson (1974) 

mengemukakan wilayah sebagai area yang kontinyu yang terletak antara tingkat lokal 

dan tingkat nasional. Dalam konteks geografi, Blair (1991) mendefinisikan wilayah 

sebagai bagian dari suatu area.  

Budiharsono (2001) mendefinisikan wilayah sebagai suatu unit geografi yang 

dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal 

dalam dimensi ruang dan merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi 

yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Selanjutnya, 

Rustiadi, dkk (2009) mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-

batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki 

keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya.. Batasan wilayah tidaklah 

selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-

komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan, manusia 

serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan 



9 

 

interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya dalam suatu 

batasan unit geografis tertentu.  

 

3.2. Konsep-Konsep Wilayah 

Sebagaimana halnya perbedaan dalam mendefinisikan wilayah, juga terdapat 

berbagai perbedaan dalam mengklasifikasikan wilayah. Johnston (1976) dalam 

Rustiadi dkk (2009) membagi wilayah atas (1) wilayah formal, yaitu tempat-tempat 

yang memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik, dan (2) wilayah fungsional atau 

nodal, yang merupakan konsep wilayah dengan menekankan kesamaan keterkaitan 

antar komponen atau lokasi/tempat. Dalam konteks yang sama, Harmantyo (2007) 

mengemukakan bahwa wilayah formal sebagai wilayah obyektif yaitu wilayah 

sebagai tujuan, dan wilayah fungsional sebagai wilayah subjektif yaitu wilayah 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Hagget, Cliff dan Frey, (1977) dalam Rustiadi dkk., (2009) 

mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah 

homogen (uniform/homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); dan (3) 

wilayah perencanaan (planning region atau programming region).  

Pada pewilayahan yang menggunaakan konsep wilayah homogeny 

mendefinisikan  wilayah homogen berdasarkan basis kesamaan internal, yaitu 

wilayah yang memiliki karakteristik serupa atau seragam. Keseragaman ciri tersebut 

dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti sumberdaya alam (iklim dan sumber 

mineral), sosial (agama, suku, dan budaya), dan ekonomi (mata pencharian). 

Wilayah heterogen (nodal region), yaitu wilayah yang saling berhubungan 

secara fungsional disebabkan faktor heterogenitas (perbedaan komponen). Tiap 

komponen mempunyai peran tersendiri terhadap pembangunan daerah. Hal ini 

tercermin dalam perilaku para pelaku ekonomi yang saling tergantung terhadap yang 

lain. Menurut Blair  (1991) wilayah nodal adalah satu tipe penting dari wilayah 

fungsional. Wilayah nodal  terutama didasarkan atas suatu sistem hirarkis dari 

hubungan perdagangan.  Hubungan tersebut berlangsung antara sub-wilayah pusat 

(core) dan wilayah pinggiran (periphery atau hinterland).  
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 Wilayah perencanaan (planning region), yaitu wilayah yang berada dalam 

kesatuan kebijakan atau administrasi. Wilayah ini selalu dikaitkan dengan pemerintah 

dalam rangka pengelolaan organisasi kepemerintahan  dan umum digunakan untuk 

menyatakan kesatuan administratif seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan 

propinsi. Blair (1991) mengemukakan bahwa wilayah perencanaan atau wilayah 

administratif ini dibentuk untuk tujuan manajerial atau organisasional.  

Glasson (1977) mengemukakan bahwa pada hakekatnya terdapat dua 

pandangan mengenai daerah perencanaan, yaitu pandangan subjektif dan pandangan 

objektif. Pandangan subjektif menganggap daerah sebagai alat deskriptif yang 

didefinisikan menurut kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Atas dasar ini dibedakan 

lagi daerah formal dan fungsional. Pandangan objektif memandang daerah sebagai 

suatu kesatuan tersendiri yang merupakan suatu kebulatan riil yang dapat 

diidentifikasikan dan dipetakan. 

Daerah formal adalah daerah geografi yang homogen menurut kriteria tertentu 

yang pada saat ini sering dikaitkan pada penggunaan kriteria ekonomi, seperti industri 

atau tipe pertanian. Sedangkan daerah fungsional adalah daerah geografi yang 

memperlihatkan dimana beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan 

timbulnya bermacam-macam kegiatan yang saling mengisi dalam kehidupan 

penduduk.  

Keragaman dalam mendefnisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam 

permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Kenyataannya, 

tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung 

melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah 

dan tujuan–tujuan pengembangan wilayah. Konsep wilayah yang paling klasik 

(Richardson, 1969; Hagget, Clif dan Frey, 1977) mengenai tipologi wilayah, membagi 

wilayah ke dalam tiga kategori: (1) wilayah homogen (uniform atau homogeneous 

region), (2) wilayah nodal, dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau 

programming region). Cara klasifkasi konsep wilayah di atas ternyata kurang mampu 

menjelaskan keragaman konsep wilayah yang ada. Blair (1991) memandang konsep 

wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena yang ada dan cenderung 
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menggunakan konsep wilayah fungsional (functional region), yakni suatu konsep wilayah 

yang lebih luas, dimana konsep wilayah nodal hanyalah salah satu bagian dari konsep 

wilayah fungsional. Lebih lanjut Blair cenderung mengistilahkan wilayah perencanaan 

sebagai wilayah admisitratif (administrative region). Menurut pandangan penulis, 

kerangka klasifkasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep 

wilayah yang dikenal selama ini adalah: (1) wilayah homogen (uniform), (2) wilayah 

sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan (planning region atau 

programming region). Dalam pendekatan klasifkasi konsep wilayah ini, wilayah nodal 

dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam 

kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah adminsitratif-politis 

dan wilayah perencanaan fungsional. Gambar 2 mendeskripsikan sistematika 

pembagian dan keterkaitan berbagai konsep-konsep wilayah. 

Dari berbagai perbedaan konsep wilayah tersebut, Rustiadi dkk (2002) 

kemudian mengembangkan pembagian konsep wilayah sebagaimana Gambar 2.  

Wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas geografis berdasarkan 

konsep tertentu. Wilayah homogen, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada 

kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, 

sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen. Pada umumnya 

wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan 

permasalahan spesifik yang seragam. Dengan demikian konsep wilayah homogen 

sangat bermanfaat dalam penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai 

dengan potensi/daya dukung utama yang ada dan pengembangan pola kebijakan yang 

tepat sesuai dengan permasalahan masing  masing wilayah. Wilayah nodal, 

menekankan perbedaan dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan 

fungsinya. Konsep wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu ”sel hidup” yang 

mempunyai inti dan plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman, 

sedangkan plasma adalah daerah belakang (hinterland). 

Wilayah sebagai sistem, dilandasi atas pemikiran bahwa komponen-komponen 

di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak 

terpisahkan. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan 
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kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah baik akibat sifat alamiah 

maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara integral. Termasuk dalam 

wilayah perencanaan adalah Konsep Wilayah Administratif-politis, yang batas-

batasnya berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu 

kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem 

kelembagaan dengan otonomi tertentu.  

Wilayah

Homogen

Sistem/Fungsional

Perencanaan/Pengelolaan

Sistem Sederhana

Sistem Komplek

Wilayah Perencanaan Khusus : 

Jabodetabekjur, KAPET

Wilayah Administratif Politik: 

Provinsi, Kabupaten, Kota

Nodal (Pusat-Hinterland)

Desa - Kota

Budidaya - Lindung

Sistem Ekonomi: Kawasan Produksi, 

Kawasan Industri

Sistem Ekologi: DAS, Hutan, Pesisir

Sistem Sosial-Politik: Kawasan Adat, 

Wilayah Etnik

Konsep Non Alamiah

Konsep Alamiah Deskriptif

 

Gambar 2. Sistematika konsep-konsep wilayah 

 

3.3. Wilayah vs Kawasan 

Secara teoritik, seluruh nomenklatur yang antara untuk istilah wilayah, 

kawasan dan daerah,  semuanya secara umum diistilahkan dengan wilayah (region). 

Istilah kawasan di Indonesia digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu 

unit wilayah, dengan demikian, kawasan pada dasarnya adalah istilah khusus untuk 

istilah wilayah berdasarkan konsep wilayah fungsional/system. Karena itu, definisi 

kawasan adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-

komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan 
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berda-sarkan aspek fungsional (Rustiadi,dkk. 2009). Direktorat Pengembangan 

Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas (2004) mendefinisikan kawasan sebagai 

wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki 

hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi 

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Pembangunan Kawasan tidak lain adalah usaha untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (economic 

system), manusia atau masyarakat (social system), dan lingkungan hidup beserta 

sumber daya alam (ecosystem) yang ada didalamnya. 

Di Indonesia, aspek fungsional dan administratif dari wilayah dijelaskan dalam 

UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mendefinisikan wilayah 

sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait 

kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan 

atau aspek fungsional. (Pasal 1 Ayat 17). Selanjutnya dalam UU tersebut juga 

dinyatakan kawasan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 

daya (Pasal 1 Ayat 20). 

 

IV. PENGEMBANGAN WILAYAH 

4.1. Pembangunan vs Pengembangan 

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang 

sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat 

menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang 

paling humanistik”. Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama 

dengan pengembangan, sehingga dapat saling dipertukarkan. Namun berbagai 

kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan 

untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua 

istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini 

secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi dkk, 

2009). UNDP mendefnisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia 
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sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of 

enlarging people’s choices). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan 

akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana 

yang dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan 

upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. 

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang 

berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju 

kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan 

atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Paling tidak menurut Todaro 

(2000) pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis 

konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki 

yaitu kecukupan (sustenance) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri 

atau jatidiri (self-esteem), serta kebebasan (freedom) untuk memilih. 

Dalam istilah di dalam bahasa Indonesia, kata “pengembangan” memiliki 

berbagai penekanan atau konotasi tertentu. Pertama, istilah pengembangan lebih 

menekankan “proses meningkatkan dan memperluas”. Dalam pengertian bahwa 

pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari “nol”, atau tidak membuat 

sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya 

sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi, 2009). 

Kedua, istilah pengembangan menekankan adanya pendekatan yang khusus dan 

bahkan cenderung bersikap melawan mainstream. Akibat perlunya pendekatan yang 

sangat khusus dan berdeda, para akademisi maupun praktisi pembangunan yang 

menekankan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat lebih memilih 

istilah “pengembangan masyarakat” dibanding pembangunan masyarakat.  

Demikian juga para akademisi dan praktisi di bidang kewilayahan, dengan 

alasan yang mirip lebih memilih istilah “pengembangan wilayah” dibandingkan 

istilah pembangunan wilayah. Hal ini terutama karena di dalam pengembangan 

wilayah memberikan berbagai penekanan tujuan yang berbeda dibandingkan tujuan 

pembangunan sekala makro (nasional). Dalam skala makro tujuan pembangunan 

nasional sangat mengedepankan penjacapaian tujuan-tujuan agregat dari 
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perrumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran hingga total penurunan total 

penduduk miskin. Pengembangan wilayah memiliki tujuan yang menekankan 

keberimbangan pertumbuhan pembangunan antara wilayah dan tercapainya 

pembangunan yang berimbangan (balance regional development). Menurut Murty 

(2000), pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang 

merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dan 

kebutuhan mereka. Hal ini tidak selalu berarti bahwa semua wilayah harus mempunyai 

perkembangan, tingkat industrialisasi, pola ekonomi, atau mempunyai kebutuhan 

pembangunan yang sama. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan 

yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan 

kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat di 

antara semua wilayah yang terlibat. Tidak selalu pencapaian tujuan-tujuan 

pembangunan dalam skala agregat (makro) berdampak positif pada skala wilayah 

(regional), bahkan sebaliknya pencapaian maksimal pertumbuhan pada skala makro 

dapat mengorbankan menekankan pencapaian tujuan-tujuan regional. Tujuan 

pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah dalam kenyataannya tidak selalu saling 

menenggang melainkan dapat bersifat “trade off” (tidak selalu searah), khususnya 

dalanm skala kepentingan pembangunan jangka pendek. Untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam skala nasional, maka pilihan 

memilih mengutamakan investasi pembangunan pada daerah-daerah di pulau jawa 

khususnya di daerah yang memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik serta 

mengutamakan pembangunan sektor-sektor industri yang siap tumbuh secara cepat 

(lebih instant) seperti di kawasan perkotaan dan sekitarnya, menjadi pilihan yang 

sangat efektif memacu pertumbuhan nasional. Namun pilihan ini yang 

mengutamakan hal ini akan mengorbankan tujuan-tujuan pemerataan, pengembangan 

kawasan tertinggal, pengurangan kemiskinan, serta upaya-upaya meningkatkan 

ketahanan dan kemandirian pangan.     

Riyadi dan Bratakusumah, (2006) membedakan antara pembangunan dengan 

pengembangan dengan mengemukakan bahwa pembangunan adalah semua proses 
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perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, 

sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami 

sebagai dampak dari adanya pembangunan. Pembangunan dan pengembangan itu 

dapat berupa fisik dan non-fisik.  

 

4.2. Pembangunan/Pengembangan Wilayah 

Riyadi (2002) secara terperinci mengemukakan bahwa pengembangan wilayah 

(regional development) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial 

ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian 

lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan 

karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis yang sangat berbeda antara 

suatu wilayah dengan wilayah lainnya.  

Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam mewujudkan 

keterpaduan penggunaan sumberdaya dengan penyeimbangan dan penyerasian 

pembangunan antar daerah, antar sektor serta antar pelaku pembangunan dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan daerah (Anwar, 2005). Zen (1999) menyebutkan 

bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis 

sumberdaya alam,  manusia dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung 

lingkungan itu sendiri.  

Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. 

Dari sisi sosial ekonomi, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan 

kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain secara ekologis, pengembangan 

wilayah juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari 

campur tangan manusia terhadap lingkungan (Triutomo, 1999) 

Perencanaan pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pada pendekatan sektoral 

dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah 

tersebut, sedangkan pada pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta 

interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah (Tarigan, 2008).  
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Pembangunan dan pengembangan tersebut dapat mempunyai skala nasional, 

regional atau lokal. Pembangunan  nasional meliputi seluruh negara dengan tekanan 

perekonomian. Pembangunan  lokal meliputi kawasan kecil dengan tekanan pada 

keadaan fisik. Pembangunan atau pengembangan regional meliputi suatu wilayah 

dengan tekanan utama pada perekonomian dan tekanan kedua pada keadaan fisik 

(Jayadinata, 1986).  

Menurut Hoover dan Giarratani (1985) dalam Nugroho dan Dahuri (2004), 

terdapat tiga pilar penting perencanaan pembangunan wilayah yang berkaitan dengan 

aspek wilayah dan implementasi dalam kebijakan ekonomi. Pertama, keunggulan 

komperatif. Pilar ini berhubungan dengan keaadan sumberdaya yang spesifik dan 

khas, yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar 

wilayah, sehingga wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif. Karakter 

tersebut umumnya berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, 

antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan dan kelompok usaha 

sektor primer lain.  Menurut Rustiadi dan Hadi (2004), dengan adanya pemahaman 

tentang comparative advantage, maka pengembangan suatu wilayah harus 

diprioritaskan pada pengembangan faktor-faktor dominan yang secara kuat dapat 

mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Kedua, aglomerasi sebagai akibat 

pemusatan ekonomi secara spasial. hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya 

produksi akibat penurunan jarak dalam bahan baku dan distribusi produk. Ketiga, 

biaya transport. Pilar ini terkait dengan jarak dan lokasi. Ketiga pilar tersebut 

selanjutnya akan berimplikasi pada pengambilan keputusan terhadap lokasi kegiatan. 

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong 

lahirnya berbagai konsep pengembangan wilayah. Berbagai konsep pengembangan 

wilayah yang pernah diterapkan adalah:  

1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu: (1) 

pengembangan wilayah berbasis sumberdaya; (2) pengembangan wilayah berbasis 

komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) 

pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. 
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2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah 

ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi. 

Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi 

secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah 

mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat 

pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (trickle down effect). 

Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan 

secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang 

komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai 

hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah yang lain. 

Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya 

aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia. 

3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama 

antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. 

4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan cluster. Konsep ini terfokus pada 

keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi 

sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Cluster yang 

berhasil adalah cluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan 

komparatif, dan berorientasi eksternal.  

Dalam konteks pengembangan wilayah tersebut, Bappenas (2006) 

mengemukakan prinsip-prinsip dalam ruang lingkup sebagai berikut:  

1. Pengembangan wilayah harus berbasis pada sektor unggulan. Prioritas pada 

sektor unggulan akan mengarahkan sumber-sumber daya pada sektor yang 

diunggulkan melalui pemetaan antara sektor unggulan dengan sektor-sektor yang 

menjadi pendukungnya. 

2. Pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang 

bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Suatu program 

hanya dapat tepat dilakukan pada suatu daerah tertentu dan tidak pada daerah 

dengan karakteristik berbeda lainnya. Dalam hal ini pengenalan terhadap 
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karakter daerah mutlak dilakukan, sehingga perencanaan dan implementasi 

program sesuai dengan kelompok sasaran daerah yang bersangkutan. 

3. Pengembangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. 

Pengembangan wilayah tidak dapat didasarkan pada satu sektor saja, atau 

pengembangan masing-masing sektor tidak dapat dilakukan secara terpisah. 

4. Pengembangan wilayah mutlak harus mempunyai keterkaitan ke depan dan ke 

belakang (forward and backward linkage) secara kuat. Atau pengembangan 

kawasan produktif di hinterland harus dikaitkan dengan pengembangan kawasan 

industri pengolahan di perkotaan, untuk memberikan nilai tambah yang lebih 

tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. 

5. Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan 

desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai wewenang 

penuh dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan pengembangan 

ekonomi di daerah, mengembangkan sumber daya manusianya, menciptakan 

iklim usaha yang dapat menarik 

Dengan demikian, pengembangan suatu wilayah atau kawasan harus didekati 

berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan sekaligus mengantisipasi 

perkembangan eksternal. Faktor-faktor kunci yang menjadi syarat perkembangan 

kawasan dari sisi internal adalah pada pola-pola pengembangan : (1) sumber daya 

manusia, (2) informasi, (3) sumbersumber daya modal dan investasi, (4) kebijakan 

dalam investasi, (5) pengembangan infrastruktur, (6) pengembangan kemampuan 

kelembagaan lokal dan kepemerintahan, serta (7) berbagai kerjasama dan kemitraan 

yang harus digalang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Di lain pihak, faktor-faktor kunci yang menjadi syarat perkembangan kawasan 

dari sisi eksternal adalah perhatian pada : (1) masalah kesenjangan wilayah dan 

pengembangan kapasitas otonomi daerah; (2) perdagangan bebas terutama masalah 

pengembangan produk dalam pasar bebas untuk meningkatkan daya saing seperti 

peningkatan kualitas unsurunsur sumber daya manusia, (3) pengembangan riset dan 

teknologi termasuk teknologi informasi, (4) pengembangan sumber-sumber daya 

modal untuk membiayai investasi berbagai inovasi pengembangan produk; serta (5) 
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otonomi daerah dengan fokus berbagai kebijakan yang mendukung iklim usaha 

investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan produk antar berbagai 

pelaku, daerah, secara vertikal dan horisontal, serta pengembangan kemampuan 

kelembagaan pengelolaan ekonomi di daerah secara profesional. 

 

4.3. Pusat Pertumbuhan Wilayah 

Dalam pengembangan wilayah, salah satu unsur fundamentalnya adalah 

keberadaan pusat kegiatan dan atau pusat pertumbuhan. Dalam konteks ini, konsep 

titik pertumbuhan (growth point concept) merupakan mata rantai antara struktur 

daerah-daerah nodal yang berkembang dengan sendirinya dan perencanaan fisik dan 

regional.  

Teori kutub pertumbuhan berasal dari pengalaman negara-negara Barat 

dalam pengembangan wilayahnya. Konsep kutub pertumbuhan ini diperkenalkan 

pertama kali oleh Fancois Perroux pada tahun 1949 (Mercado, 2002) yang 

mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai “pusat dari pancaran gaya sentrifugal 

dan tarikan gaya sentripetal”. Menurut Haruo (2000), selanjutnya dalam rangka 

mendorong pertumbuhan di negara-negara berkembang, berdasarkan teori ini maka 

disarankan strategi pengembangan wilayah dalam bentuk pengkonsentrasian 

investasi pada sejumlah kutub pertumbuhan yang terbatas.  

Teori tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan 

dikenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan yang pada dasarnya menyatakan bahwa 

pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, 

sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan 

menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan) tersebut. Terdapat tiga 

faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan : (1) faktor lokasi 

ekonomi, (2) faktor ketersediaan sumberdaya, (3) kekuatan aglomerasi, dan (4) faktor 

investasi pemerintah. 

Terkait dengan kutub pertumbuhan ini, Friedman dan Alonso (1964) dalam 

Stimson, dkk 2002) melahirkan konsep yang dikenal dengan sebutan interaksi antara 

inti dan tepi (core and peripheri interaction). Pembangunan berawal dari sejumlah 
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relatif sedikit pusat-pusat perubahan (centre of change) yang terletak di titik-titik 

interaksi berpotensi tinggi dalam batas atau bidang jangkauan komunikasi.  Daerah-

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

Sementara wilayah-wilayah territorial lainnya merupakan daerah-daerah 

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

tergantung  kepada daerah-daerah inti.  

Pengkonsentrasian investasi pada sejumlah kutub pertumbuhan yang terbatas, 

pada dasarnya mengacu pada konsep aglomerasi yang berkaitan dengan konsentrasi 

spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi (Malmberg dan Maskell, 

2001). Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 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 kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.  

Keuntungan-keuntungan konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala 

disebut dengan ekonomi aglomerasi (Mills dan Hamilton, 1989). Ekonomi 

aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-

kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari 

eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. (Bradley and Gans, 1996). Ekonomi 

aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan 

ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Keuntungan-keuntungan aglomerasi telah 

menyebabkan konsentrasi produksi lebih efisien dari pada terpencar-pencar, 

sedangkan keseimbangan antara keuntungan-keuntungan skala dalam penyediaan 

pelayanan-pelayanan sentral dan keinginan akan kemudahan hubungan telah 

mengakibatkan konsentrasi penduduk yang tersusun dalam suatu hirarki 

difokuskannya pusat-pusat sub-regional bagi pertumbuhan telah membantu 

menjembatani celah antara teori lokasi dan teori ekonomi regional.  

Distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem pusat hirarki dan 

kaitan-kaitan fungsional. Teori tempat sentral menganggap bahwa ada hirarki tempat. 

Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang 
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menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut 

merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah 

yang mendukungnya. 

Komponen dasar dari sistem tempat sentral adalah hirarki, 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. 

Dengan demikian konsep titik pertumbuhan itu merupakan mata rantai 

penghubung antara struktur wilayah-wilayah nodal yang berkembang dengan 

sendirinya dengan perencanaan fisik dan wilayah. Akan tetapi, kutub pertumbuhan 

tidak hanya merupakan lokalisasi dari industri-industri inti. Kutub pertumbuhan harus 

juga mendorong ekspansi yang besar di daerah sekitar, dan karenanya efek polarisasi 

strategi adalah lebih menentukan dari pada perkaitan-perkaitan antar industri.  

Pendapatan di daerah pertumbuhan secara keseluruhan akan mencapai 

maksimum apabila pembangunan dikonsentrasikan pada titik-titik pertumbuhan 

dibandingkan jika terpencar di seluruh daerah. Dengan demikian, interaksi antara 

masing-masing titik pertumbuhan dan. daerah pengaruhnya adalah unsur yang 

panting dalam teori ini.  

Tidak semua pusat kegiatan berperan efektif sebagai pusat pertumbuhan. 

Karena  pada berbagai kasus pusat-pusat kegiatan termusak berbagai kawasan 

perkotaan justru lebih bersifat parasitikdan menciptakan kebocoran wilayah. Akibat 

hubungan dan ketrkaitan yang tidak berimbang dan tidak berkualitas antara pusat 

kegiatan (perkotaan) dengan daerah-daerah hinterland nya (perdesaan) menciptakan 

menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang 

saling memperlemah. Wilayah/kawasan hinterland menjadi lemah karena pengurasan 

sumberdaya yang berlebihan (backwash), yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi 

nilai tambah tertuju ke pusat-pusat pembangunan secara masif dan berlebihan sehingga 

terjadi akumulasi nilai tambah di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan. Selanjutnya 
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kemiskinan di wilayah belakang/perdesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi 

penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya 

menjadi melemah dan inefsien karena timbulnya berbagai penyakit ”urbanisasi” yang 

luar biasa. Fenomena urbanisasi yang memperlemah perkembangan kota, dapat dilihat 

pada perkembangan kota-kota besar di Indonesia yang mengalami ”over-urbanization” 

yang dicirikan dengan berbagai bentuk ketidakefsienan dan permasalahan seperti 

munculnya kawasan kumuh (slum area), tingginya tingkat polusi, terjadinya 

kemacetan, kriminalitas dan sebagainya. Perkembangan perkotaan pada akhirnya 

menjadi sarat dengan permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi 

yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. 

Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah maupun antar sub-wilayah, 

disamping menyebabkan kapasitas pembangunan regional yang sub-optimal, pada 

gilirannya juga menihilkan potensi-potensi pertumbuhan pembangunan agregat (makro) 

dari adanya interaksi pembangunan inter-regional yang sinergis (saling memperkuat).  

Dalam skala yang lebih mikro, sentiment negatif terhadap penyelenggaraaan 

transmigrasi sering timbul karena di samping keberhasilan pelaksanaan transmigrasi 

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada skala lokal dan regional di berbagai 

dearah tujuan transmigrasi. Namun banyak pandangan kritik yang memandang 

pengembangan transmigrasi tersebut terutama hanya berhasil mensejahterakan para 

pendatang (transmigran) sedangkan penduduk asli tidak mengalami perkembangan 

yang berarti dibandingkan penduduk transmigran, bahkan akibat hilangnya 

sumberdaya-sumberdaya alam yang tadinya bersumber dari keanekaragamanhayati di 

dalam hutan sebagai penyangga kesejahteraannya, banyak masyarakat penduduk asli 

menjadi termiskinkan/termarjinalkan akibat ketidakmampuannya bertransformasi ke 

sistem budidaya pertanian intensif sebagaimana dilakukan para transmigran.  Oleh 

karenanya keberimbangan secara internal di kawasan transmigrasi jadi kata kunci 

perkembangan kawasan transmigrasi ke depan. 

Ketidakseimbangan pembangunan inter-regional, disamping menyebabkan 

kapasitas pembangunan regional yang sub-optimal, pada gilirannya juga menihilkan 

potensi-potensi pertumbuhan pembangunan agregat (makro) dari adanya interaksi 
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pembangunan inter-regional yang sinergis (saling memperkuat). Untuk memperkuat 

keterkaitan internal, investasi sarana-prasarana fisik merupakan faktor penting yang 

dapat menjamin akses masyarakat lokal berinterksi dan mengakses sumberdaya-

sumberdaya ekonomi baru yang dikembangkan. Namun tanpa disertai investasi yang 

yang memadai di bidang social capital yang menumbuhkan rasa saling percaya (trust), 

norma dan networking baru yang efektif menjembatani masyarakat pendatang dan 

masyarakat asli maka hubungan dan interaksi struktural yang mendorong interaksi 

positif, transfer knowledge, dan keberimbangan internal tidak akan terwujud.     

 

4.4. Supply dan Demand Side Strategy 

Pengembangan wilayah dapat dianggap sebagai suatu bentuk intervensi positif 

terhadap pembangunan di suatu wilayah. Di samping strategi-strategi untuk wilayah 

yang tengah berkembang, strategi pengembangan wilayah-wilayah baru seperti di 

luar Pulau Jawa menjadi sangat penting.  

Secara teoritis strategi pengembangan wilayah baru dapat digolongkan dalam 

dua kategori strategi, yaitu demand side strategi dan supply side strategy (Rustiadi 

dkk (2009). Strategi demand side adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang 

diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat 

setempat melalui kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara 

umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. 

Di dalam pendekatan demand side strategy, tujuan pengembangan wilayah 

dilakukan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di suatu 

wilayah. Peningkatan taraf hidup penduduk diharapkan akan meningkatkan 

permintaan terhadap barang-barang non-pertanian. Adanya peningkatan permintaan 

tersebut akan meningkatkan perkembangan sektor industri dan jasa-jasa yang akan 

lebih mendorong perkembangan wilayah tersebut.  

Selanjutnya, pengertian dari strategi supply side adalah suatu strategi 

pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi model untuk 

kegiatan-kegiatan produksi yang beriorientasikan keluar. Tujuan penggunaan strategi 

ini adalah untuk meningkatkan pasokan dari komoditi yang pada umumnya diproses 
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dari sumberdaya alam lokal. Kegiatan produksi terutama ditujukan untuk ekspor yang 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan lokal. Selanjutnya ini akan menarik kegiatan 

lain untuk datang ke wilayah tersebut. Contoh dari strategi ini adalah strategi 

pengembangan eksplorasi sumberdaya alam melalui penambangan, loging (HPH) dan 

lain-lain. 

Keuntungan penggunaan strategi supply-side adalah prosesnya cepat sehingga 

efek yang ditimbulkannya cepat terlihat. Beberapa permasalahan yang sering muncul 

dari digunakannya strategi ini adalah: (1) timbulnya enclave karena keterbatasan 

kapasitas (pengetahuan, keahlian dan kompetensi) penduduk lokal, sehingga 

seringkali hanya masyarakat tertentu dengan jumlah yang terbatas atau pendatang 

dari luar kawasan saja yang menikmatinya, dan (2) sangat peka terhadap perubahan-

perubahan ekonomi di luar wilayah (faktor eksternal). 

 

4.5. Agropolitan 

Agropolitan terdiri dari kata “agro” = pertanian dan “politan” = kota, sehingga 

agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota didaerah lahan 

pertanian (Departemen pertanian, 2002 dalam Pranoto, 2005). Agropolitan 

merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang relevan dengan wilayah 

perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam 

memang merupakan mata pancaharian utama bagi sebagian besar masyarakat 

perdesaan.  

Pendekatan pembangunan perdesaan melalui konsep agropolitan 

dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Keduanya bahkan menekankan 

pentingnya pendekatan agropolitan dalam pengembangkan perdesaan di kawasan 

Asia dan Afrika. Pendekatan agropolitan menggambarkan bahwa pembangunan 

perdesaan secara beriringan dapat dilakukan dengan pembangunan wilayah 

perkotaan pada tingkat lokal. Dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat 

tiga issu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) akses terhadap lahan 

pertanian dan penyediaan pengairan, (2). desentralisasi politik dan wewenang 

administrasi dari tingkat pusat dan tingkat lokal, dan (3) perubahan paradigma atau 



26 

 

kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk 

pertanian. Melihat kota-kota sebagai site utama untuk fungsi-fungsi politik dan 

administrasi, pendekatan pengembangan agropolitan di banyak negara lebih cocok 

dilakukan pada skala kabupaten (Douglass, 1998). 

Selanjutnya Mercado (2002) mengemukakan bahwa gambaran agropolitan 

adalah sebagai berikut: (1) skala geografi relatif kecil; (2) proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan berdasarkan partisipasi dan aksi koperatif pada tingkat lokal; 

(3) diversifikasi tenaga lokal termasuk pertanian dan kegiatan non-pertanian; (4) 

pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal; (5) berfungsi sebagai urban-rural 

industrial. 

Dengan skala luasan kabupaten akan memungkinkan hal-hal sebagai berikut : 

(1) akses lebih mudah bagi masyarakat untuk menjangkau kota, (2) cukup luas 

untuk mening-katkan dan mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi dan 

cukup luas dalam upaya mengembangkan diversifikasi produk dalam rangka 

mengatasi keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi, dan (3) 

pengetahuan lokal akan mudah dimanfaatkan dalam proses perencanaan jika proses 

itu dekat dengan rumah tangga dan produsen perdesaan. 

Menurut Rustiadi (2004) pembangunan agropolitan memerlukan terjadinya 

re-organisasi pembangunan ekonomi wilayah perdesaan. Hal ini dapat dilakukan 

melalui strategi peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. 

Strategi tersebut memerlukan beberapa dukungan kebijakan pemerintah agar 

mampu meningkatkan kinerja ekonomi perdesaan seperti redistribusi aset, terutama 

yang menyangkut lahan dan kapital. 

 

V. TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 

5.1. Peran Transmigrasi dalam Pengembangan Wilayah 

Transmigrasi secara nyata telah menunjukkan peran yang penting dalam 

pengembangan wilayah, khususnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dalam 

pelaksanaannya selama ini, program transmigrasi telah berhasil mengembangkan 
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sekitar 3.000-an Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan berbagai 

infrastrukturnya, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru. Desa-desa 

baru tersebut sekarang dihuni oleh kurang lebih 12 juta jiwa dan telah tumbuh 

mendorong terbentuknya kecamatan dan kabupaten baru. Data eks UPT yang telah 

mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 240 

kecamatan dan 88 kabupaten. (Pusdatintrans dan P4Trans, 2009). Beberapa diantara 

kawasan transmigrasi seperti Kurotidur di Bengkulu Utara, Metro di Lampung, 

Sangkala di Kalimantan Timur bahkan di tetapkan sebagai kawasan Agropolitan. 

Lokasi yang demikian biasanya menjadi daya tarik transmigran swakarsa yang 

memiliki bekal dan keterampilan sejak dari daerah asal. 

Sebagian desa transmigrasi juga telah berkembang menjadi hinterland bagi 

pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah. Kebutuhan akan jenis pangan tertentu di 

beberapa perkotaan dicukupkan oleh hasil usaha tani transmigran. Beras, sayur, dan 

ternak unggas merupakan bentuk produk pertanian yang banyak dihasilkan oleh 

transmigran untuk konsumsi penduduk perkotaan (Soegiharto dan Najiyati, 2004) 

Dalam hal pengembangan akses terhadap faktor-faktor produksi, transmigrasi 

telah membangun sarana fisik transportasi berupa jalan, jembatan, gorong-gorong dan 

saluran drainase yang telah membuka isolasi wilayah yang selama ini tidak tersentuh 

pertumbuhan. Menurut Bank Dunia (1986), transmigrasi memberikan sumbangan 

pada perluasan jaringan jalan di beberapa provinsi, dengan besaran sekitar 20 % di 

kepulauan luar Jawa, Madura dan Bali dan bahkan mencapai 50 % di empat provinsi 

yaitu Lampung, Kalbar, Kalteng dan Kaltim. Perluasan jaringan jalan tersebut berupa 

jalan masuk ke permukiman transmigrasi. 

Di bidang pendidikan, transmigrasi telah membangun ribuan sekolah dasar. 

Selain bangunan fisik, juga dilengkapi dengan peralatan dan penempatan tenaga 

pengajar. Demikian pula di bidang kesehatan, transmigrasi telah membangun ribuan 

unit balai pengobatan disertai dengan penempatan tenaga para medis dan distribusi 

obat-obatan selama masih dalam pembinaan. Fasilitas sosial semacam itu bisa 

dimanfaatkan oleh semua penduduk sehingga turut mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 
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5.2. Stadia-Stadia Pembangunan Transmigrasi 

Dilihat dari karakteristik dan cara kerjanya, transmigrasi merupakan program 

pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan sebuah kawasan. 

Produk akhir transmigrasi adalah terbentuknya sebuah kawasan permukiman 

(kawasan pengembangan) yang diharapkan dapat maju, baik secara ekonomi, sosial 

maupun budaya. Dan secara teoretik, kehadiran program transmigrasi sesungguhnya 

dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat sebagai suatu bentuk penambahan 

ruang ekonomi, sekaligus penambahan penduduk (sumber daya manusia). 

Program transmigrasi merupakan kasus pengembangan wilayah baru dari 

demand side strategy. Stadia-stadia pengembangan wilayah melalui demand side 

strategy (sebagaimana ditnjukkan pada Gambar 3) yang dihipotesiskan oleh Rustiadi 

dkk (2009) dalam tujuh stadia 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 kebu-tuhan 

keluarganya) terutama setelah dapat diusahakannya Lahan Usaha II 

4. Stadia Industri Pertanian 

Surplus hasil pertanian yang dicapai pada tahap ketiga memerlukan 

pengembangan industri pengolahan terutama untuk memenuhi permintaan atas 

barang-barang olahan utama. Adanya industi hasil pertanian skala kecil ini akan 
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meningkatkan permintaan hasil pertanian, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk 

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. 

 

 
Urbanisasi Kota Kecil/ 

menengah 
Stadia Industrialisasi 

Perdesaan 

Stadia Industri 
Non-Pertanian 

Stadia Industri 
Pertanian 

Stadia  Marketble 
Surplus 

Stadia Subsisten 

Stadia Sub-Subsisten 

Demand  luxurious goods 
Investasi Pemerintah Fasilitas-fasilitas Urban 

Eksport 
Demand barang sekunder&tersier 
Pendapatan, Modal Investasi 
Investasi Pemerintah untuk Prasarana Sistem 
Industri 

Surplus Produksi 
Demand Barang Sekunder 
Pendapatan, Modal&Investasi Sektor Non- 
pertanian 

 Berkembangnya sektor-sektor non-pertanian 
 Diversifikasi usaha 

Subsidi Pemerintah untuk Kebutuhan Hidup 
dan Produksi 
Investasi Fasilitas/Infrastruktur Dasar dan 
Pertanian 

Mencukupi kebutuhan pokok 

 

Gambar 3.  Hipotesis stadia-stadia pengembangan wilayah melalui demand 

side strategy untuk kawasan transmigrasi 

 

 

Namun demikian, faktanya pembangunan kawasan transmigrasi tertahan pada 

stadia II (subsisten), meskipun ada yang mencapai stadia III (marketable surplus). 
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Selain itu juga terdapat kasus tumbuhnya kota kecil di beberapa kawasan transmigrasi 

dari stadia III tanpa melalui tahap-tahap industrialisasi (stadia IV, V dan VI). 

Ketidakoptimalan dan keragaman pencapaian stadia pengembangan wilayah 

transmigrasi ini tentunya akan mempengaruhi keberhasilan tujuan program 

transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan daerah. Oleh karenanya 

diperlukan pemahaman yang lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

(menghambat/ mendorong) stadia-stadia tersebut pada kawasan transmigrasi, 

sehingga program transmigrasi dapat diarahkan dan diandalkan menjadi program 

unggulan dalam pembangunan daerah. 

 

5.3. Kawasan Transmigrasi sebagai Wilayah Fungsional 

Ditjen PSKT (2003) mendefinisikan kawasan transmigrasi sebagai satu 

kesatuan hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang terdiri atas  Pemukiman 

Transmigrasi yang Ada (PTA), Pemukiman Transmigrasi sudah menjadi Desa (PTD), 

Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB), Pemukiman Desa Setempat (PDS) dan Potensi 

Transmigrasi Cadangan (PTC), berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan 

yang memenuhi skala ekonomi, dihubungkan dalam satu kesatuan jaringan 

transportasi yang dapat merangsang tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi serta 

tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi, sosial dan budaya (Ditjen 

PSKT, 2003 dalam Priyono, dkk. 2004). Sedangkan secara lebih ringkas, Najiyati dkk 

(2008) mendefinisikan Kawasan transmigrasi merupakan areal yang sudah terbangun 

yang di dalamnya bermukim atau tinggal sekumpulan warga atau masyarakat, baik 

transmigran maupun masyarakat sekitar.  

Dalam UU No. 29 Tahun 2009, kawasan transmigrasi didefinisikan sebagai 

kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha 

masyarakat dalam satu sistem pengembangan. Selanjutnya, dalam penjelasan umum 

Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa konsep pembangunan transmigrasi 

yang berbasis kawasan adalah konsep pembangunan transmigrasi yang memiliki 

keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem 

pengembangan ekonomi wilayah.  
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Visi pembangunan transmigrasi adalah mewujudkan kawasan transmigrasi 

sebagaimana dituangkan pada PP Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Transmigrasi (Ps.12). Dalam tataran operasional, lingkup “Kawasan Transmigrasi” 

merupakan suatu hamparan (kawasan) pembangunan yang terletak dalam suatu batas 

administrasi wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai suatu unit 

kegiatan bisnis berskala ekonomi untuk transmigrasi.  

Teori yang mendasari munculnya konsep kawasan dalam pembangunan 

transmigrasi adalah teori-teori yang diderivasi dari disiplin Pengembangan Wilayah. 

Dalam teori pengembangan wilayah, suatu wilayah diandaikan sebagai suatu struktur 

yang terdiri atas satuan wilayah ekonomi yang terbangun atas dasar distribusi simpul 

jasa dan barang. 

Terkait dengan konsep dan strategi pembangunan transmigrasi pada dasarnya 

mengacu pada konsep pembangunan dengan pendekatan variabel kewilayahan. 

Konsep ini mengacu pada struktur wilayah pengembangan berdasarkan satuan 

wilayah ekonomi yang berasaskan distribusi simpul barang dan jasa. Hadjisarosa 

(1988) mengemukakan bahwa konsep pembangunan transmigrasi dalam bentuk 

outputnya dengan hirarki-hirarki mulai dari hirarki terkecil yaitu Satuan Permukiman 

(SP) sampai 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 perdagangan aliran barang dari luar 

kawasan untuk kemudian didistribusikan ke hirarki-hirarki di bawahnya. 
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