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Pembangunan wilayah secara nasional harus mewujudkan keseimbangan antar wilayah 

baik antara pusat dan daerah maupun antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Salah 

satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan wilayah melalui pembangunan 

kawasan transmigrasi pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.  Pembangunan transmigrasi pada 

hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, 

sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal 

karena terisolasi yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan 

masyarakat sekitar. Sejak tahun 2006 telah dicanangkan pembangunan kawasan transmigrasi 

dengan model Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang merupakan revitalisasi pengembangan 

permukiman transmigrasi yang sudah ada, sebagai upaya mempercepat terwujudnya pusat 

pertumbuhan baru atau mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang 

berkembang.  Salah satu KTM yang dikembangkan adalah KTM Labangka yang dimulai 

pembangunannya tahun 2008 dan terus didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan  baru di 

Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Dalam perjalananya selama kurang lebih 6 tahun, KTM Labangka yang memiliki fungsi 

sebagai pusat pengembangan permukiman dan pusat pengembangan ekonomi wilayah, belum 

berjalan dengan optimal. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian 

Transmigrasi tidak didukung dengan penguatan kelembagaan yang ada sehingga manfaatnya 

belum dirasakan oleh masyarakat transmigran. Dengan kondisi yang demikian mengakibatkan 

infrastruktur yang sudah terbangun menjadi terbengkalai dan cenderung  rusak sehingga 

dibutuhkan penanganan yang serius agar tujuan pembangunan kawasan transmigrasi untuk 

mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Potensi dan permasalahan dari sisi perencanaan tata 

ruang, seperti penduduk, sarana dan prasarana serta kebijakan yang ada akan dianalisis 

berdasarkan data yang ada dan metode analisa yang komprehensif. Penggalian potensi dan 

permasalahan pembangunan yang menjadi issue penting dalam kajian ini  diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi terwujudnya sebuah rencana pembangunan yang bermanfaat bagi 

masyarakat terutama transmigran yang tinggal di kawasan transmigrasi. 
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