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Abstract 
 

Program Transmigrasi yang telah berlangsung lebih dari setengah  abad, pada awalnya 
merupakan upaya pemerintah dalam pemecahan masalah kepadatan penduduk di pulau Jawa. 
Program Transmigrasi di dekati dengan konsep untuk memindahkan se-banyak-banyak-nya dan 
secepat-cepat-nya penduduk dari Jawa ke daerah-daearah di luar Jawa yang masih cukup luas 
menyediakan lahan bagi kegiatan pertanian Mimpi dan imajinasi saya tentang kawasan transmigrasi 
adalah sebagai suatu kawasan yang dikelola dalam konsep “ Agro District “ , dikembangkan dengan 
pendekatan Arsitektur pola tata ruang “ Pertanian Moderen “ . Memasuki abad 21, masyarakat dunia 
mulai sadar bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian. Gaya 
hidup sehat dengan slogan “ Back to Nature “ telah menjadi trend baru 

Program Transmigrasi harus didekati dengan konsep ” teknologi ” yang ” ramah lingkungan 
”. Kawasan ditata dengan model  “ Transmigration Estate “, dikembangkan sebagai  kawasan  
pertanian organik  dalam suatu manajemen ” Agro District ”  secara nasional Konsep Transmigration 
Estate merupakan pilot project Nasional yang  akan direncakana dan dikelola dalam bentuk 
konsorsium antar Perguruan Tinggi.  Diawali dari Inventarisasi Program Transmigrasi, dan didekati 
dengan konsep Teknologi Agro District, Manjemen Agro Distrik, Rancangan Arsitektur tata ruang Agro 
District. Selanjutnya diatur konsep legal-formal bidang pertanahan dan model pengelolaan investasi 
dan pembangunan Transmigration Estate. 

Diharapkan dengan pengembangan model  ini dapat membangun suatu ” image” baru , 
bahwa program transmigrasi adalah suatu kawasan pertanian organik  yang ramah lingkungan 
dengan  perilaku moderen , dengan citra “ elite “, yang dikelola dalam suatu manajemen  “Agro 
District “  Kegiatan perekonomiannya  dengan basis utama pada sektor pertanian organik, peternakan, 
perikanan dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan 
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PENDAHULUAN 
 
 Program Transmigrasi yang telah berlangsung lebih dari setengah  abad, pada awalnya merupakan 
upaya pemerintah dalam pemecahan masalah kepadatan penduduk di pulau Jawa. Program Transmigrasi di 
dekati dengan konsep untuk memindahkan se-banyak-banyak-nya dan secepat-cepat-nya penduduk dari 
Jawa ke daerah-daearah di luar Jawa yang masih cukup luas menyediakan lahan bagi kegiatan pertanian 
Dalam penyelenggaraan transmigrasi masih ada kelemahan antara lain adanya kecemburuan sosial dari 
penduduk lokal akibat perlakuan yang tidak adil terhadap penduduk lokal, eksploitasi sumberdaya alam yang 
berlebihan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, lokasi transmigrasi yang relatif terisolir, 
rusaknya sarana dan prasarana mendorong transmigran kembali kedaerah asal, pemanfaatan lahan yang 
kurang effisien dan kurang memperhatikan aspek lingkungan menyebabkan terjadinya proses degradasi 
lahan.  

Pendekatan konsep penyelenggaraan transmigrasi pradigmanya harus berubah, sejalan dengan 
perkembangan sosial ekonomi dunia  dalam bidang teknologi  sektor pertanian, Penyelenggaraan program 
transmigrasi harus menyesuaikan dengan  perkembangan masyarakat dunia tentang pelestarian lingkungan , 
kecendrungan  berkembangnya budi-daya komoditas pertanian yang “ ramah “ terhadap lingkungan. 
Memasuki abad 21, masyarakat dunia mulai sadar bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia 
sintetis dalam pertanian. Orang semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan 
ramah lingkungan. Gaya hidup sehat dengan slogan “ Back to Nature “ telah menjadi trend baru Pangan 
yang sehat dan bergizi tinggi dapat diproduksi dengan metode baru yang dikenal dengan pertanian organik. 
Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa 
menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Secara geologis, geografis maupun kultural, Indonesia merupakan 


