
Strategi Pengembangan

Kawasan Transpolitan

Melalui Sipukat



(Sistem Informasi Peta Terpadu
Kawasan Transmigrasi)

Sistem Informasi yang memuat data 
kawasan transmigrasi dalam bentuk
informasi spasial dan informasi
atribut berbasis WebGIS (Geographic 
Information System) dan Mobile 
Application yang terintegrasi dengan
database Peta Terpadu Kawasan 
Transmigrasi, yang berfungsi sebagai
data dasar bidang transmigrasi yang 
dapat dimanfaatkan oleh berbagai
pihak sehingga tercapai efisiensi dan 
efektivitas pemanfaatan data spasial.



Pembangunan Kawasan Transpolitan

Wilayah Tumbuh Cepat

Pusat Pertumbuhan Baru

Keadilan Pembangunan Spasial

Pengembangan Kualitas SDM Nasional

DHITS (Digital Holistic Integration Thematic Spatial)

> RPJMN

SP

SKP

KPB

INOVASI

Pembangunan 

Transmigrasi

Di Era Digital

Kawasan

Berkembang Mandiri Berdaya Saing

Embrio Pusat 

Pertumbuhan
Embrio Pusat 

Pertumbuhan

Pengembangan

ekonomi untuk

memenuhi

kebutuhan

sendiri

Pengembangan

ekonomi

yang 

berorientasi ke 

luar kawasan

Pengembangan

ekonomi

yang 

berorientasi ke 
luar daerah

Transpolitan

Era Digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi

sedemikian dekat walaupun saling berjauhan bahkan secara real time.



Kawasan  

Transpolitan

Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi dengan

pelibatan aktor-aktor

pembangunan Pentahelix

melalui koordinasi dan 

integrasi serta fokus pada 

peningkatan kualitas sumber

daya manusia dengan

pemanfaatan teknologi

modern dan berkelanjutan.

Kawasan  

Transmigrasi

Kawasan budidaya yang

memiliki fungsi sebagai 

permukiman dan tempat 

usaha masyarakat dalam 

satu sistem pengembangan 

berupa wilayah 

pengembangan transmigrasi 

atau lokasi permukiman 

transmigrasi.



Kriteria Kawasan  

Transmigrasi
• Kawasan dengan efisiensi lahan dan 

optimalisasi ruang

• Kawasan tumbuh cepat

• Efisiensi anggaran negara

• Sumberdaya manusia inovatif

• Kolaborasi Pentahelix

• Kawasan inovasi Trans Science 

Techno Park

• Pengembangan ekonomi digital

Kriteria Kawasan  

Transpolitan
• Kawasan perdesaan yang menjadi

prioritas pembangunan daerah

kabupaten/kota

• Kawasan perdesaan yang berpotensi

untuk pengembangan pusat

pertumbuhan baru; dan/atau

• Kawasan perdesaan yang berpotensi

menjadi daerah belakang (hinterland)

dari kota kecil/menengah dan/atau

pusat pertumbuhan yang sudah ada

dan/atau pusat pertumbuhan yang 

sudah ada dan/atau pusat

pertumbuhan yang sedang

berkembang



Strategi Pengembangan

Kawasan Transpolitan

Aktor-aktor

Pembangunan 

(Pentahelix)

Sinergitas antara
sumberdaya manusia

berkualitas dengan majunya
ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) untuk
mampu berkolaborasi

dengan aktor-aktor
pembangunan yang lain 

melalui model Pentahelix. 

Iptek

SDM 

Berkualitas

ONE VISION

Mewujudkan

percepatan

pembangunan

Kawasan 

Transpolitan

ONE PLAN

Perencanaan

pembangunan

Kawasan 

Transpolitan

mengacu pada 

Rencana Induk

yang 

berkelanjutan

ONE PURPOSE

Menjadikan

masyarakat

transpolitan

yang damai, 

sejahtera dan 

bermartabat

ONE POLICY

Mengelola

Kawasan 

Transpolitan yang 

terintegrasi tumbuh

cepat dengan

teknologi modern 

digital dan 

berkelanjutan



Kawasan Transpolitan 4.0

SDM Berkualitas

Pentahelix

Teknologi

Kawasan 

Transmigrasi

Inovasi Pembangunan Transmigrasi Di Era Digital



8

Tahapan Pembangunan Kawasan Transpolitan
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Pembangunan Transpolitan

INTEGTARED HOLISTIC 

PLANNING SYSTEM 

E-Planning

Machine Learning, 

Analytical Hierachy 

Process, Logical Fuzzy, 

Cellular Automata

Big Data 

BY IT BASED 

E-Monitoring/ 

Implementing

PENGEMBANGAN IPTEK 

INOVATIF BERDAYA GUNA  

Disruptive Technology 

AUTOREPORTING SYSTEM 

E-Reporting

RPJMN 2020-2024

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN 

TRANSPOLITAN  4.0 DAN RENSTRA

Artificial Intelligence



MASYARAKAT/KOMUNITAS

(Ekonomi Kreatif)

INDUSTRI, SWASTA

(Inovasi Bisnis)

PEMERINTAH 

(Inovasi Pembangunan)

MEDIA

(Inovasi Bisnis)

AKADEMISI 

(Gagasan, Temuan Iptek)
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Peran Pentahelix Transpolitan

01

05

Kebijakan, Regulasi, Perencanaan, 

Program dan Anggaran

Inovasi Iptek, Edukasi, Riset, Pendampingan

Investasi, Pengelolaan Produk Unggulan dan Jasa, 

Melibatkan Tenaga Kerja Transpolis, Market
Masyarakat Transpolis Penghasil Produk

Unggulan, Ekonomi Kreatif UMKM

Promosi Transpolitan 4.0 dan TSTP 

(Market and Economy Branding)
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Sistem Cerdas Pentahelix

KomunitasPemerintah 

A B

Industri, Swasta,

Media

D

Akademisi/ 

Litbang

C

Ekonomi Kreatif

Inovasi BisnisGagasan, 

Temuan Iptek

Inovasi

Pembangunan

Iptek,

Revolusi

Industri 4.0
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Konsep Perencanaan Pentahelix Sebagai Konsep Transpolitan
Strategi Percepatan yang Meliputi 3 Inovasi

Trans 

Policy 

Innovation

Trans 

Management &

Branding

Innovation

Trans 

Development

Innovation

Innovator

Digital

Transpolitan

Inovasi

Kebijakan

Ketransmigrasian

Inovasi

Manajeman

Transmigrasi

Inovasi

Pembangunan 

Transmigrasi



50 ≤ IPKTrans < 75IPKTrans < 50 IPKTrans ≥ 75

BERKEMBANG MANDIRI BERDAYA SAING

50 ≤ IP SKP < 75IP SKP < 50 IP SKP ≥ 75

KURANG BERKEMBANG CUKUP BERKEMBANG BERKEMBANG

50 ≤ IP SP < 75IP SP < 50 IP SP ≥ 75

PENYESUAIAN PEMANTAPAN KEMANDIRIAN

Status Kawasan Transmigrasi, Satuan Kawasan Pengembangan dan Satuan Permukiman



Indikator Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Dimensi Ekonomi Dimensi Sosbud Dimensi Lingkungan

Dimensi Jaringan

Prasarana dan Sarana
Dimensi Kelembagaan

1. pengembangan komoditas

unggulan Kawasan 

Transmigrasi;

2. pelibatan masyarakat dan 

usaha mikro kecil dan 

menengah dalam

pengembangan komoditas

unggulan;

3. peran BUMDes dan/atau

BUMDes Bersama 

mengembangkan

komoditas unggulan;

4. pengembangan jejaring

kawasan

transmigrasi/klaster;

5. promosi komoditas

unggulan oleh Kawasan 

Transmigrasi/klaster;

6. sertifikasi dan/atau

standarisasi produk yang 

dihasilkan; dan

7. kepemilikan dan/atau

penguasaan lahan.

1. kreativitas

masyarakat;

2. pelibatan pelaku seni

dan budaya;

3. pemanfaatan produk

budaya masyarakat;

4. migrasi penduduk

keluar kawasan;

5. governansi budaya;

6. budaya dan 

pendidikan;

7. budaya, informasi dan 

pengetahuan;

8. budaya dan 

perencanaan;

9. budaya, kesetaraan

dan inklusi sosial; dan

10. kerekatan sosial.

1. pembangunan yang 

mengacu pada Tata 

Ruang Kawasan 

Transmigrasi;

2. ruang terbuka hijau;

3. pemanfaatan amenity 

resources untuk

kegiatan ekonomi dan 

sosial;

4. kesadaran masyarakat

terhadap permasalahan

dan pemanfaatan

lingkungan;

5. adaptasi terhadap

perubahan iklim;

6. kapasitas mitigasi

bencana;

7. pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah; 

dan

8. pengelolaan dan 

pemanfaatan limbah..

1. konektivitas kawasan Transmigrasi

dengan kota kecil/menengah (Pusat 

Pertumbuhan) yang hierarki

keruangannya lebih tinggi);

2. konektivitas antar SKP dalam

kawasan transmigrasi;

3. penyediaan sekolah menengah

kejuruan;

4. pelayanan pendidikan vokasi dan 

keterampilan;

5. aksesibilitas ke dan dari kawasan

serta ke sentra komoditas

unggulan;

6. angkutan umum; 

7. elektrifikasi kawasan;

8. pemanfaatan alat komunikasi dan 

internet;

9. sumber daya air minum dan 

mandi/cuci masyarakat di kawasan

transmigrasi;

10. ketersediaan bahan bakar;

11. kios sarana produksi pertanian;

12. pasar kawasan transmigrasi; dan

13. perbankan dan/atau lembaga

keuangan bukan bank untuk

pengembangan komoditas

unggulan.

1. kebijakan pemerintah daerah

kabupaten/kota dan/atau norma

masyarakat dalam meminimalisasi alih

fungsi lahan;

2. kebijakan daerah tentang penggunaan

tenaga kerja lokal;

3. pengembangan kawasan

transmigrasi/klaster berbasis komoditas

unggulan;

4. insentif/kebijakan daerah tentang investasi;

5. forum pengembangan (ekonomi) 

daerah/kawasan transmigrasi di aras

kabupaten/kota;

6. kebijakan daerah dalam pengembangan

kawasan transmigrasi yang telah

ditetapkan;

7. komitmen daerah untuk pembiayaan PKP 

yang telah ditetapkan;

8. kebijakan daerah tentang corporate social 

responsibility untuk pengembangan

kawasan yang telah ditetapkan;

9. pengembangan kerja sama antara

pemerintah daerah, BUMDes/BUMDes

Bersama, dunia usaha, dan perguruan

tinggi/lembaga penelitian setempat untuk

meningkatkan inovasi pengembangan

komoditas unggulan; dan

10.kebijakan pemetintah daerah tentang

promosi kawasan;



Indikator Perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan

Dimensi Ekonomi Dimensi Sosbud Dimensi Lingkungan
Dimensi Jaringan

Prasarana dan Sarana
Dimensi Kelembagaan

1. pengembangan komoditas

unggulan SKP;

2. pelibatan masyarakat dan 

usaha mikro kecil dan 

menengah dalam

pengembangan komoditas

unggulan SKP/klaster;

3. peran BUMDes dan/atau

BUMDes Bersama 

mengembangkan komoditas

unggulan;

4. pengembangan jejaring

SKP/klaster;

5. promosi komoditas unggulan

oleh SKP/klaster;

6. tingkat melek keuangan

masyarakat; dan

7. kepemilikan dan/atau

penguasaan lahan.

1. kreativitas masyarakat;

2. pelibatan pelaku seni dan 

budaya;

3. pemanfaatan produk budaya

masyarakat;

4. migrasi penduduk keluar

kawasan;

5. governansi budaya;

6. budaya dan pendidikan;

7. budaya informasi dan 

pengetahuan;

8. budaya dan perencanaan;

9. budaya, kesetaraan dan 

inklusi sosial;

10. kerekatan sosial

1. pembangunan kawasan

transmigrasi mengacu pada 

Tata Ruang SKP;

2. ruang terbuka hijau SKP;

3. pemanfaatan amenity 

resources untuk kegiatan

ekonomi dan sosial SKP;

4. kesadaran masyarakat SKP 

terhadap permasalahan dan 

pemanfaatan lingkungan;

5. adaptasi terhadap perubahan

iklim masyarakat di SKP;

6. kapasitas mitigasi bencana;

7. pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah di SKP; 

dan

8. pengelolaan dan 

pemanfaatan limbah di SKP.

1. konektivitas antar SP dalam

SKP dan antar SKP/PPLT 

yang berdekatan;

2. angkutan umum; 

3. sumber daya air minum dan 

mandi/cuci masyarakat di 

kawasan transmigrasi;

4. keberadaan sekolah

lanjutan pertama atau

sederajat;

5. keberadaan pusat

kesehatan masyarakat;

6. sarana rekreasi dan 

pengembangan

kebudayaan;

7. ketersediaan bahan bakar;

8. elektrifikasi SKP;

9. pemanfaatan alat

komunikasi dan internet; 

dan

10. ketersediaan kantor

pelayanan pemerintahan;

1. pasar harian;

2. keberadaan gabungan

kelompok

tani/nelayan/peternak/pekebu

n;

3. keberadaan BUMDes

Bersama;

4. keberadaan lembaga

perbankan dan lembaga

keuangan mikro;

5. keberadaan lembaga

pembina keamanan dan 

ketertiban masyarakat; dan

6. keberadaan lembaga

penanggung jawab

pelaksanaan pengembangan

SKP;



Indikator Perkembangan Satuan Permukiman
Dimensi Ekonomi Dimensi Sosbud Dimensi Lingkungan

Dimensi Jaringan

Prasarana dan Sarana
Dimensi Kelembagaan

1. ekonomi wilayah desa/SP

2. pertokoan dan warung

3. pelayanan bank dan/atau

LKBB

4. pelibatan masyarakat dan 

usaha mikro kecil dan 

menengah dalam

pengembangan pola usaha

pokok dan komoditas

unggulan

5. promosi komoditas

unggulan

6. pembagian lahan bagi

transmigran

7. sertifikasi tanah bagi

transmigran

8. sertifikasi tanah bagi

penduduk setempat

9. tingkat pemanfaatan lahan; 

dan

10. kepemilikan dan/atau

penguasaan lahan.

1. kegiatan gotong royong;

2. kriminalitas;

3. keberadaan penyandang

masalah kesejahteraan

sosial;

4. pemberantasan buta aksara

atau kegiatan kelompok

belajar (kejar paket A, paket

B, dan paket C);

5. ketersediaan tenaga

kependidikan tingkat dasar;

6. ketersediaan tenaga medis;

7. ketersediaan tenaga

rohaniawan;

8. migrasi penduduk ke luar

SP  untuk mencari nafkah;

9. kerekatan sosial;

10. kasus pertanahan; dan

11. keberadaan local champion

(agen perubahan);

1. tata ruang SP;

2. ketersediaan MCK;

3. pengelolaan sampah;

4. kejadian luar biasa;

5. kapasitas mitigasi

kebencanaan;

6. pemanfaatan amenity 

resources (sumber daya

keindahan dan 

kenyamanan);

7. kesadaran masyarakat

terhadap permasalahan

dan pemanfaatan

lingkungan; dan

8. penerapan prinsip

konservasi dalam

pengelolaan lahan;

1. konektivitas lingkungan

permukiman;

2. ketersediaan angkutan

umum;

3. sumber daya air minum dan 

mandi/cuci masyarakat;

4. keberadaan sekolah dasar

umum dan/atau sederajat;

5. ketersediaan pos PAUD;

6. keberadaan pos kesehatan

desa;

7. sarana peribadatan;

8. elektrifikasi desa;

9. bahan bakar untuk

keperluan memasak; 

10. ketersediaan dan kualitas

fasilitas komunikasi seluler;

11. keberadaan kantor

SP/kantor desa; dan

12. sarana pusat percontohan.

1. pasar mingguan;

2. koperasi;

3. keberadaan BUMDes;

4. keberadaan kelompok tani

dan nelayan;

5. keberadaan organisasi

kemasyarakatan;

6. sitem kemanan lingkungan

atas inisiatif warga;

7. keberadaan pos pelayanan

terpadu; dan

8. penunjukan penanggung

jawab pelaksanaan

pengembangan SP;




