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BAB IV
PENUTUP

Setelah membaca tulisan diatas, tampak jelas dalam 
transmigrasi terkandung niat mulia para Pendiri Bangsa ini dalam 
rangka mempertahankan eksistensi dan kehormatan negaranya. 
Transmigrasi bukan sekedar pemindahan penduduk, pemerataan 
kesejahteraan masyarakat sekitarnya, pembangunan wilayahm 
atau percepatan pembangunan daerah belaka. Karena itu, mereka 
yang didalam jiwanya masih tertanam benih rasa cinta tanah air, 
akan bertekad dengan satu kaa : Transmigrasi Harus Ada. Dan, 
dalam urusan singkat pada tulisan ini, ternyata fakta sejarah telah 
membukti kannya.

Demikianlah tulisan singkat ini disusun, semoga bermanfaat 
bagi kita semua.
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4. Pemerintah Kabupat-
en/Kota

1. Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten Kotawaringin 
Barat
3. Kabupaten Gorontalo

5. Pemerintah Kabu-
paten/Kota yang 
m e l a k s a n a k a n 
Pembangunan dan 
Pengembangan KTM

1. Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kabupaten Bangka Selatan
3. Kabupaten Banyuasin

6. Tokoh Masyarakat / 
Pemerhati Ketransmi-
grasian

1. Dr. (H.C) Ir. Siswono Yudo 
Husodo

7. Media Massa Nasi-
onal

1. Media Indonesia
2. Suara Pembaruan
3. Pelita
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KATA PENGANTAR

 Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia berawal dari jaman 
kolonisasi yaitu pada tahun 1905 ditandai dengan penempatan pertama 
sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari Kedu Jawa Tengah ke Gedong Tataan 
Provinsi Lampung.

 Isti lah transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Bung 
Karno pada tahun 1927 dalam harian Soeloeh Indonesia. Selanjutnya dalam 
Konferensi Ekonomi di Kaliurang Yogyakarta, bersamaan dengan Rapat 
Paniti a Siasat Ekonomi tangal 3 Februari 1946 Wakil Presiden Bung Hatt a 
menyebutkan penti ngnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan 
industrialisasi di luar Jawa.

 Buku ini menjelaskan tentang penyelenggaraan transmigrasi sejak 
masa kolonisasi sampai pada masa reformasi sekarang ini yang mengalami 
perubahan makna dari satu masa ke masa berikutnya berdasarkan situasi dan 
kondisi jaman, keadaan sosial politi k yang berkembang serta kebutuhan akan 
perlunya program transmigrasi pada masa bersangkutan.

 Tanpa mengabaikan segala permasalahan yang ada, penyelenggaraan 
transmigrasi selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti  
dalam pembangunan nasional antara lain dari 104 Permukiman Transmigrasi 
(Kimtrans) telah berkembang menjadi ibukota Kabupaten/Kota, 383 
Transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan dan dari sejumlah 3.055 desa yang 
dibangun sejumlah 1.183 permukiman transmigrasi menjadi desa defi niti f, 
dan sisanya menjadi bagian dari desa-desa setempat.

 Semoga buku ini dapat melengkapi buku-buku yang sudah ada tentang 
ketransmigrasian dan menambah wawasan tentang transmigrasi masa dulu, 
kini dan harapan kedepan. Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi maupun 
dalam proses penulisan buku ini. Tanggapan, kriti k dan saran yang bersifat 
membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan di masa 
yang akan datang.

Direktur Jenderal
Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi

Ir. Rr. Ratna Dewi AndriaƟ , MMA
NIP 19580727 198210 2 001
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4.4. Penerima TransmigraƟ on Award (tahun 2012 - 2013)
  

PENERIMA TRANSMIGRATION AWARD 2012

NO KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

1. Pemerintah Provinsi
Daerah Asal 
Transmigrasi

1. Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Provinsi Jawa Tengah

2. Pemerintah Provinsi
Daerah Tujuan 
Transmigrasi

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Provinsi Kalimantan Selatan
3. Provinsi Kalimantan Tengah

3. Pemerintah 
Kabupaten/Kota
Daerah Asal 
Transmigrasi

1. Kabuoaten Madiun
2. Kabupaten Kulon Progo
3. Kabupaten Grobogan

4. Pemerintah 
Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Bungo
2. Kabupaten Donggala
3. Kabupaten Musi banyuasin

5. Media Massa Nasional Harian Kompas, Jakarta

PENERIMA TRANSMIGRATION AWARD 2013

NO KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

1. Pemerintah Provinsi
Daerah Asal 
Transmigrasi

1. Provinsi Jawa Timur
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Lampung

2. Pemerintah Provinsi
Daerah Tujuan 
Transmigrasi

1. Provinsi Sulawesi Selatan
2. Provinsi Sulawesi Tengah
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Pemerintah 
Kabupaten/Kota
Daerah Asal 
Transmigrasi

1. Kabuoaten Madiun
2. Kabupaten Ngawi
3. Kabupaten Tabanan
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peran serta dan kemampuan masyarakatnya.

 Sudah diketahui bahwa sudah banyak permukiman 
transmigrasi yang berkembang menjadi sentra produksi pangan 
dan mencapai ti ngkat keberhasilan seperti  yang diharapkan. 
Namun, terdapat pula lokasi transmigrasi yang belum mencapai 
ti ngkat keberhasilan seperti  yang diharapkan. Salah satu factor 
yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah parti sipasi 
akti f dan kerja keras transmigran. Di antara transmigran ada yang 
mempunyai prestasi yang lebih menonjol dibanding transmigran 
lainnya, baik dalam mengembangkan usaha maupun kegiatan 
sosial kemasyarakatan. Biasanya mereka lebih ulet, kreati f, inovati f 
dan berparti sipasi akti f dalam berbagai kegiatan organisasi 
kemasyarakatan sehingga dapat menjadi teladan bagi transmigran 
lainnya.

 Untuk memberi penghargaan atas prestasi yang telah 
dicapai transmigran dan untuk lebih memoti vasi dan meningkatkan 
parti sipasi mereka dalam pembangunan permukiman transmigrasi, 
perlu upaya-upaya strategis, antara lain melalui Pemilihan 
Transmigran Teladan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 
memoti vasi transmigran agar lebih giat lagi dalam meningkatkan 
usaha-usaha produkti f di permukiman transmigrasi, serta lebih gigih 
berjuang meningkatkan kesejahteraan keluargadan membangun 
desanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi seti ap tahun menyelenggarakan kegiatan 
Pemilihan Transmigran Teladan ti ngkat Kabupaten, Provinsi, dan 
ti ngkat Nasional.
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BAB I 
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dalam buku ‘Prince’, yang mahsyur itu, Marchiavelli, 

mengatakan : “Pemindahan penduduk adalah satu cara yang paling 
berhasil untuk menjajah negara lain, karena cara ini kurang dibenci 
daripada kita kirim pasukan dan biayapun lebih murah”.

Teori klasik mengenai kebijaksanaan transmigrasi, ternyata 
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak 63 tahun yang lalu 
dengan menempatkan transmigrasi asal Jawa dan Madura ke luar 
pulau Jawa (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua), terutama 
di kantong-kantong pertahanan militer. Indonesia yang dianggap 
strategis, dikhawati rkan munculnya perlawanan daripada penduduk 
asli.

Teori lain secara harfi ah transmigrasi (Lati n: trans - seberang, 
migrare - pindah) adalah  program yang dibuat oleh pemerintah 
Indonesia. Program transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk 
memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk /
kota ke daerah lain /desa di dalam wilayah Indonesia, sedangkan 
penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran.

Pemerintah Belanda menyebutnya kolonisasi, bukan 
dinamakan program transmigrasi. Demikian juga di Malaysia sejak 
1965, penduduk miskin diberi rumah serta lahan /tanah untuk  
diusahakan dengan tanaman karet dan kelapa sawit. Program tersebut 
di Malaysia ti dak disebut transmigrasi. Program transmigrasi yang 
hanya ada di Indonesia sudah dikenal sejak ± 100 tahun yang lalu. 
Transmigrasi merupakan migrasi yang hanya berlangsung  di Indonesia.

Permulaan penyelenggaraan transmigrasi pada tanggal 12 
Desember 1950, Pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan 
program kolonisati e yang telah dirinti s pemerintah kolonial Belanda 
pada tahun 1905 dengan nama yang lebih nasionalis yaitu transmigrasi. 
Pada saat itu, rombongan pertama kolonisati e sebanyak 155 keluarga 
dari Bagelan, Karesidenan Kedu, dikirim di Gedongtataan, Lampung. 
Di tempat itulah para pendatang membangun desa pertama yang 
diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asalnya. Dari sinilah 
dimulainya sejarah ketransmigrasian yang selama satu abad (dihitung 
dari tahun 1905) ikut membantu perjuangan bangsa.

Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada 
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berbagai aspek pengembangan, seperti  pendidikan, kesehatan, mental 
spiritual /keagamaan, olah raga, kesenian dan lain lain. Transmigrasi 
memiliki peran yang sangat penti ng bagi pembangunan nasional 
dan transmigran sebagai objek penyelenggaraan transmigrasi telah 
berkontribusi dalam pengembangan daerah. 

Tantangan transmigrasi saat ini ti dak hanya pemerataan jumlah 
penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan 
daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan  karakteristi k dan 
kondisi spesifi k daerah, dan mengharuskan implementasi transmigrasi 
lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerjasama 
yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah 
transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh 
masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan 
lahan.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, 
transmigrasi dilaksanakan dengan  tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat 
sekitarnya.

2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.

3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Transmigrasi ti dak lagi merupakan program pemindahan 
penduduk Indonesia, melainkan upaya untuk pengembangan 
wilayah. Metodenya ti dak lagi bersifat sentralisti k dan top down 
dari Kementerian, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah 
pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk 
setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran 
penduduk setempat (TPS), proporsinya 50:50 dengan transmigran 
Penduduk Asal (TPA).

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 
Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung. 
Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
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7. KTM Pauh Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, 
Provinsi Jambi.

8. KTM Tampolore, kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi 
Tengah.

9. KTM Bungku, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi 
Tengah.

10. KTM Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah, 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

11. KTM Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
Provinsi Jambi.

12. KTM Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi 
Sulawesi Tenggara.

13. KTM Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat.

14. KTM Ketapang Nusantara, Kabupaten Aceh Tengah, 
Nanggroe Aceh Darussalam.

15. KTM Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, 
Provinsi Bangka Belitung.

16. KTM Bati n III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi 
Lampung.

17. KTM Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Provinsi 
Lampung.

18. KTM Ponu, Kabupaten Timor Tengah, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur.

19. KTM Punaga, Kabupaten Takalat, Provinsi Sulawesi 
Selatan.

20. KTM Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi 
Maluku.

4.3. Transmigran Teladan (tahun 2011 - 2013)
 Pemberdayaan masyarakat transmigran pada dasarnya 
dimaksudkan untuk memoti vasi parti sipasi dan meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam membangun dirinya sendiri agar 
kemandirian masyarakat lebih cepat terwujud dan ketergantungan 
masyarakatnya terhadap bantuan pemerintah semakin berkurang. 
Oleh karena itu, keberhasilan program transmigrasi selain diukur dari 
peningkatan kesejahteraan transmigran, juga diukur dari bagaimana 
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c. Generasi III, terdiri dari 12 KTM, meliputi  :

1. KTM Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi 
Sulawesi Selatan.

2. KTM Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi 
Kalimantan Barat.

3. KTM Lanbangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat.

4. KTM Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

5. KTM Tomini Raya, Kabupaten Parimo, Provinsi 
Sulawesi Tengah.

6. KTM Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi 
Kalimantan TImur.

7. KTM Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi 
Riau.

8. KTM Sebati k, Kabupaten Nunukan, Provinsi 
Kalimantan ti mur.

9. KTM Lati ga, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi 
Bengkulu.

10. KTM Padouloyo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi 
Sulawesi Tengah.

11. KTM Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, 
Provinsi Sumatera Barat.

12. KTM Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

d. Generasi IV, terdiri dari 20 KTM, meliputi  :

1. KTM Labanan, Kabupaten Berau, Provinsi 
Kalimantan Timur.

2. KTM Pulau Morotai, Kabupaten Morotai, Provinsi, 
Maluku Utara.

3. KTM Kanti sa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi 
Tenggara.

4. KTM Muti ng, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

5. KTM Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Provinsi 
Papua.

6. KTM Gerbang Mas Perkasa/Aruk, Kabupaten 
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
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1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 
Disamping itu, landasan lainnya adalah Keputusan Menakertrans No 
Kep 293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi KTM di Kawasan 
Transmigrasi.

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat 
pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau terti nggal 
yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran 
dan masyarakat sekitarnya. Untuk itu maka perencanaan permukiman 
transmigrasi harus sejalan dengan tata ruang wilayah baik itu Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) maupun Rencana Tata Ruang 
Kabupaten/Kota (RTRWK).

Penyelenggaraan transmigrasi hanya ada di Indonesia 
dan sangat relevan menjadi solusi bagi pembangunan NKRI. Visi 
transmigrasi kedepan adalah menjadikan transmigrasi memiliki 
keunggulan wilayah dan masyarakat di kawasan transmigrasi yang 
harmonis, tangguh dan sejahtera.  Reorientasi konsep transformasinya 
ke perpindahan sukarela dengan berpinsip menjaga keharmonisan 
budaya, serta mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup guna 
meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.
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BAB II
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DARI MASA KE MASA /

SEJAK MASA KOLONISASI BELANDA SAMPAI DENGAN SEKARANG

1.1. Periode Kolonisasi
Dalam periode ini dilatarbelakangi dengan gagasan “Politi k 

Balas Budi” oleh Van Deventer dengan tulisanna yang berjudul “Een 
Eere Schuld” yang menguraikan kemelaratan pulau Jawa akibat 
kerja paksa dan culture stelsel. Periode kolonisasi dilaksanakan 
perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke beberapa wilayah, 
diantaranya

a. Lampung (1905-1941)

Rombongan pertama ditempatkan sebanyak 155 keluarga 
dari bagelen, Karesidenan Kedu, Jawa Tengah ke Gedong 
Tataan Lampung yang sekarang ibukota Kabupaten Pesawaran. 
Kolonisasi ke Lampung tercatat sebanyak 44.687 KK dengan 
175.867 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah (5.839 KK : 25.25.718 
jiwa), Jawa Timur (19.567 KK : 62.782 jiwa), dan daerah lain-lain 
(eks buruh kontrak dan Bangka) sebanyak 19.281 KK dengan 
87.367 jiwa. Kolonisasi di Lampung dilaksanakan dalam 
beberapa tahap, yaitu :

- Tahun 1905-1921, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa 
Tengah.

- Tahun 1921, Kota Agung dengan daerah Asal Jawa Tengah.

- Tahun 1922, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa 
Tengah.

- Tahun 1923, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa 
Tengah

- Tahun 1932-1941, Gedong Tataan dan Sukadana dengan 
daerah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah 
lain.

1.2. Periode Pelita (1969-1999)
a. Pelita I (1969/1970-1973/1974)

Orientasi pembangunan transmigran masih mengacu 
pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain 
yang sebesar-besarnya. Lembaga penyelenggara adalah 
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Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 
Kawasan Transmigrasi dilaksanakan revitalisasi pemberdayaan 
masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi 
agar kawasan transmigrasi berkembang dan selanjutnya 
terbentuk pusat pertumbuhan. Sampai dengan tahun 2012 
telah ditetapkan 44 KTM yang terbagi dalam 4 generasi, yaitu 
Generasi I (4 KTM), Generasi II (8 KTM), Generasi III (12 KTM), 
dan Generasi IV (20 KTM).

Pembangunan KTM telah dilaksanakan sejak tahun 2008. 
Sampai dengan tahun 2012 telah ditetapkan 44 KTM yang 
terbagi dalam 4 generasi, yaitu :

a. Generasi I, terdiri dari 4 KTM, meliputi  :

1. KTM Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

2. KTM Telang, Kabupaten Banyuasin Provinsi 
Sumatera Selatan.

3. KTM Belitang, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera 
Selatan.

4. KTM Parit Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi 
Sumatera Selatan.

b. Generasi II, terdiri dari 8 KTM, meliputi  :

1. KTM Cahaya Baru, Kabupaten Batola, Provinsi 
Kalimantan Selatan.

2. KTM Tobadak, Kabupaten Mamuju, Provinsi 
Sulawesi Barat.

3. KTM Air Terang, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi 
Tengah.

4. KTM Pawonsari, Kabupaten Boalemo, Provinsi 
Gorontalo.

5. KTM Subah, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan 
Barat.

6. KTM Maloy, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 
Kalimantan Timur.

7. KTM Sarudu Baras, Kabupaten Mamuju Utara, 
Provinsi Sulawesi Barat.

8. KTM Lamunti , Kabupaten Kapuas, Provinsi 
Kalimantan Tengah.
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3. Aspek Kependudukan

bagi 27  orang. Dalam aspek kependudukan pula, transmigrasi 
juga telah melahirkan sumber daya manusia yang sangat 
potensial dan spektakuler. Hal ini ditandai dengan lahirnya 
organisasi anak keturunan transmigran bernama Perhimpunan 
Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) pada 16 Februari 
2004. Berdasarkan hasil pendataan PATRI (2013), ternyata anak 
keturunan transmigran ada yang telah menjadi pejabat eselon 
1, eselon 2, guru besar, perwira ti nggi TNI/POLRI, pengusaha, 
jurnalis, anggota legeslati f, kepala daerah/wakil kepala daerah 
ti ngkat provinsi, kabupaten/kota, dan berbagai profesi lainnya.

1.2. Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan transmigrasi yang 
pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan 
melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Tujuan dari Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah :

1. Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri 
yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuh 
kembangkan kegiatan ekonomi transmigrasn dan penduduk 
sekitar, serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja.

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran 
dan penduduk sekitar.

3. Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk 
sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

Dalam pembangunan dan pengembangannya wilayah pembangunan 
KTM di kawasan transmigrasi meliputi  :

1. Kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan transmigrasi 
terdiri dari permukiman transmigrasi yang sudah diserahkan 
kepada pemerintah daerah (PTD).

2. permukiman transmigrasi yang ada dan masih dibina (PTA).

3. Kawasan potensial yang sedang dibangun Permukiman 
Transmigrasi Baru (PTB), kawasan potensial yang dapat 
dikembangkan untuk calon permukiman transmigrasi.

4. Kawasan desa sekitar (DS).

Melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor : KEP.214/MEN/2007 tentang Pedoman Umum 
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Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada masa ini 
ditetapkan pokok-pokok Ketransmigrasian dengan Undang-
Undang No. 3 tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah No. 42 
tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

b. Pelita II (1974/1975-1978/1979)

Lembaga Penyelenggara adalah Departemen Tenaga 
Kerja Transmigrasi dan Koperasi. Orientasi pembangunan 
transmigrasi bukan hanya penyebaran penduduk, tetapi 
sudah diprogramkan kea rah keterkaitan dengan program 
pembangunan daerah dan pembangunan sector lain. Pada 
masa ini dilaksanakan program Pola Siti ung. Pola Siti ung ini 
berawal dari adanya transmigrasi bedol desa dari daerah 
Wonogiri Jawa Tengah (meliputi  41 desa) ke empat desa baru 
di Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung Sumatera Barat, yaitu 
Siti ung, Tiumang, Sialanggaung, dan Kotosalak. Penduduk dari 
41 desa di Wonogiri tersebut dipindahkan karena desa tempat 
ti nggal mereka terkena proyek bendungan Gajah Mungkur. 
Jumlah transmigran tersebut adalah lebih kurang 2.000 KK 
dengan 65.517 jiwa.

Hal yang dinilai lebih dalam pola ini adalah adanya koordinasi 
yang lebih baik antar instansi terkait dengan pelaksanaannya. 
Misalnya pembabatan hutan, membangun prasarana jalan, 
jembatan dan irigasi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum, urusan pemerintahan desa oleh Departemen Dalam 
Negeri, pengkaplingan tanah hingga pembuatan serti fi kat 
dilakukan oleh Jawatan Agraria, pendirian Puskesmas dan 
tenaganya oleh Departemen Kesehatan, serta sekolah dan 
gurunya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaan Pola Siti ung, transmigran ti dak perlu 
membangun rumah dulu, karena rumah sudah disiapkan 
oleh Depnakertranskop. Begitu berhasilnya pola ini, Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi, Prof. Soebroto 
bermaksud memperluas pola ini ke-14 provinsi lainnya di 
Indonesia. Namun, untuk menerapkan pola ini ke provinsi 
lain, kendalanya cukup banyak, diantaranya kesiapan lokasi 
transmigrasi dan koordinasi yang kurang berjalan dengan baik.
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c. Pelita III (1979/1980-1983/1984)

Lembaga penyelenggara adalah Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. Orientasi pembangunan transmigrasi bergeser 
dari aspek sosial ke ekonomi, sehingga sector transmigrasi 
dialihkan dari bidang kesejahteraan sosial ke sector ekonomi 
dan keuangan. Pada tahun 1983, urusan transmigrasi menjadi 
departemen sendiri yaitu Departemen Transmigrasi.

d. Pelita IV (1984/1985-1988/1989)

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi sehingga 
kebijaksanaannya berada dalam satu lembaga dan sebagai 
pedomannya adalah “Panca Matra”.orientasi pembangunan 
transmigrasi lebih diarahkan kepada peningkatan mutu 
permukiman transmigrasi dan mengembangkan pola-pola 
usaha lain selain tanaman pangan, yaitu Hutan Tanaman 
Industri (HTI), PIR Perkebunan, Jasa Industri, Perikanan, 
Peternakan serta diti ngkatkannya kerjasama dengan swasta. 
Dalam pelita IV ini terdapat perubahan kebijaksanaan dana 
proyek, yaitu hanya berlaku satu tahun anggaran yang 
sebelumnya lebih dari 3 tahun anggaran.

e. Pelita V (1989/1990-1993/1994)

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi Pengembangan 
pertanian tetap dilanjutkan namun lebih diti ngkatkan terhadap 
pola perkebunan, perikanan, dan HTI.

f. Pelita VI (1994/1995-1998/1999

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi dan PPH. Terjadi 
perubahan dalam orientasi pembangunan transmigrasi, yaitu 
lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, 
memperbanyak penyebaran penduduk dan tenaga kerja, 
meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat 
pada umumnya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan 
bangsa. Pada masa itu dikenal adanya Transmigrasi Swakarsa 
Mandiri (TSM).
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BAB IV 
KEBERHASILAN DAN SUMBANGSIH TRANSMIGRASI

Penyelenggaraan Transmigrasi telah dilaksanakan sejak zaman 
kolonisasi sampai dengan sekarang. Transmigrasi telah mengentaskan 
kemiskinan, membuka lapangan kerja dan melahirkan ketahanan pangan.

Pembangunan transmigrasi sesuai dengan dinamika pembangunan 
yang terjadi diwilayahnya masing-masing telah berkontribusi dalam 
pembangunan diantaranya dalam aspek kewilayahan (terbentuknya 
daerah-daerah otonom baru yaitu desa, kecamatan dan kabupaten), aspek 
pertanian (sesuai komoditas yang dikembangkan) dan aspek kependudukan 
(peningkatan jumlah sumberdaya manusia).

1.1. Macam-macam Aspek
1. Aspek Kewilayahan

Hingga tahun 2013 penyelenggaraan transmigrasi selama 
ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti  dalam 
pembangunan nasional antara lain dari 104 Permukiman 
Transmigrasi (Kimtrans) telah berkembang menjadi ibukota 
Kabupaten/Kota, 383 Permukiman Transmigrasi menjadi ibukota 
Kecamatan dan dari sejumlah 3.055 permukiman yang dibangun 
sejumlah 1.183 permukiman transmigrasi menjadi desa defi niti f, 
dan 2 ibukota provinsi (Sulawesi Barat di Mamuju dan Bulungan 
di Kalimantan Utara) serta 44 Kota Terpadu Mandiri (KTM) 
tersebar diluar Jawa. 

2. Aspek Pertanian

Dari aspek pertanian, kawasan transmigrasi telah menjadi 
sentra produksi pangan, perkebunan dan agribisnis. Diberbagai 
daerah tujuan transmigrasi, baik di Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku, dan Papua, kawasan transmigrasi menjadi 
sentra produksi pangan, perkebunan seperti  sawit dan karet 
dan agribisnis. Di Sumatera, Belitang, Karang Agung, Mesuji 
dan Rawa Pitu menjadi lumbung padi. Di Papua seperti  Tanah 
Miring dan Arso, menjadi sentra penghasil padi dan perkebunan. 
Demikian pula sentra perkebunan sawit, seperti  Sungai Bahar 
Jambi, Arga Makmur Bengkulu, Parenggean Kalimantan, berasal 
dari permukiman transmigrasi.
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Pembangunan transmigrasi melibatkan minimal dua pemerintah 
daerah, untuk mewujudkan suatu komunitas yang tumbuh dan 
berkembang secara dinamis, produkti f, maju dan mandiri.

Untuk membangun suatu komunitas masyarkat yang 
demikian memerlukan proses perencanaan yang melibatkan pihak 
terkait secara terintegrasi, menyeluruh dan terdiri atas tahapan yang 
jelas dengan memperhati kan aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, 
administrasi dan aspek politi k.

Dengan demikian maka penyelenggaraan transmigrasi 
merupakan suatu sistem yang saling terkait dan tergantung antara 
daerah pengirim dan daerah penerima program transmigrasi. 
Proses penyelenggaraan transmigrasi tersebut diharapkan dapat 
membangun daerah untuk mewujudkan ti ga hal sekaligus, yaitu 
kesejahteraan, pembangunan daerah dan integrasi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan transmigran-
transmigran yang berkualitas yaitu:

1. Transmigran yang gigih, ulet, berinovasi dan berkreasi

2. WNI dan memiliki KTP

3. Berkeluarga

4. Usia 20 – 45 tahun

5. Pendidikan minimal SLTA

6. Memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan

7. Wanita yang mempunyai potensi, dapat menjadi peserta 
transmigrasi (status sebagai kepala keluarga)

8. Berbadan sehat

9. Belum pernah bertransmigrasi
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1.3. Periode Reformasi (tahun 2000-sekarang)
Pada Periode Reformasi, telah terjadi beberapa kali 

perubahan kabinet yang secara langsung berpengaruh terhadap 
orientasi dan paradigma transmigrasi. Sejak masa kabinet reformasi, 
terjadilah perubahan mendasar pada tataran politi s (poliƟ cal will) 
yang kemudian berdampak pada program transmigrasi dalam 
pembangunan nasional. Transmigrasi diletakkan sebagai komponen 
pembangunan wilayah dalam pembangunan daerah.

Kemudian dalam periode Kabinet Persatuan Nasional, 
transmigrasi telah melebur ke dalam konsep pembangunan multi -
sektoral dan desentralisasi. Perubahan perpoliti kan nasional dan 
bergulirnya reformasi, telah menjadi prakondisi bagi terjadinya 
pergeseran posisi transmigrasi dari program sektoral transmigrasi 
menjadi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi.

Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan transmigrasi 
diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, mendorong 
persebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di kawasan baru, serta memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi ti dak lagi merupakan 
program pemindahan penduduk semata, melainkan upaya untuk 
pengembangan wilayah. Metodenya ti dak lagi bersifat sentralisti k 
dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar 
Daerah yaitu antara daerah pengirim transmigran dengan daerah 
tujuan transmigrasi. Lebih dari itu, penduduk setempat semakin 
diberi kesempatan yang lebih besar untuk menjadi transmigran (TPS) 
dengan proporsi hingga 50%, bahkan dalam beberapa kasus terdapat 
permukiman transmigrasi dengan TPS lebih dari 50%.

Pada kurun waktu 2004-2009, penyelenggaraan transmigrasi 
diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan 
daerah melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan 
kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil 
baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui 
kebijakan langsung(direct policy) maupun ti dak langsung (indirect 
policy). Perlu adanya revitalisasi dalam pemberdayaan masyarakat 
dan pengembangan kawasan transmigrasi agar kawasan transmigrasi 
berkembang dan selanjutnya terbentuk pusat pertumbuhan.

Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan 
berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor : KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 
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Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan 
transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang 
menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan 
melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Fungsi 
perkotaan diindikasikan dengan tersedianya berbagai fasilitas yang 
meliputi  :

a. Pusat kegiatan ekonomi wilayah;

b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil;

c. Pusat pelayanan jasa dan perdagangan;

d. Pusat pelayanan kesehatan;

e. Pusat pendidikan dan pelati han;

f. Sarana pemerintahan; dan

g. Fasilitas umum dan sosial. Kota terpadu mandiri dirancang 
dengan pendekatan WPT/LPT pada kawasan yang sudah 
terdapat pembangunan.

Terkait dengan program transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi melalui paradigma baru melansir lima kebijakan, yaitu :

a. mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan, melalui 
upaya peningkatan produkti vitas lahan.

b. Mendukung kebijakan energi alternati f di kawasan transmigrasi.

c. Mendukung ketahanan nasional, yaitu mengintegrasikan 
permukiman transmigrasi dengan masyarakat sekitar.

d. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi/investasi 
dan pemerataan pembangunan.

e. Menunjang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
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BAB III 
PENYIAPAN TRANSMIGRAN BERKUALITAS

3.1. Syarat dan Kriteria Transmigran Berkualitas
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan 
transmigrasi {Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan 
Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)} yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah.

Transmigrasi sebagai bagian dari program pembangunan 
nasional mempunyai kontribusi terhadap perumbuhan ekonomi 
wilayah dan percepatan pembangunan di berbagai daerah. Otonami 
daerah dan reformasi, mempunyai konsekuensi pada perubahan 
penyelenggaraan transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, 
telah diatur syarat-syarat menjadi Transmigran, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia

2. Berkeluarga

3. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun

4. Belum pernah bertransmigrasi

5. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

6. Berbadan sehat

7. Memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk 
mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di lokasi 
tujuan

8. Lulus seleksi

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, 
penyelenggaraan transmigrasi ti dak lagi difokuskan pada 
pemecahan masalah persebaran penduduk, namun bergeser pada 
pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. 


