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Mengapa perlu

KONSOLIDASI?



 Transmigrasi telah memberikan

kontribusi besar bagi

pembangunan Indonesia

 Pernah menjadi program 

unggulan (8 sukses)

 Kenapa kini semakin redup?



 Terlalu lama berada di zona nyaman “mengandalkan

tanah” yang semakin terbatas

 Sejak 1962 Bung Karno mengingatkan bahwa kelak

pangan, air, dan energi akan menjadi alat diplomasi

perang untuk saling menekan

 Diprediksi sekitar tahun 2043, semua penduduk di 

dunia bakal mencari pangan di negara-negara ekuator

(seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia Afrika

Tengah, dan Amerika Latin)Kelak miliaran orang akan

mencari makan (berebut tanah) di ekuator.

 Indonesia harus siap menghadapi kenyataan ini

(dengan mengkonsolidasikan tanah2 kita yang mubazir

menjadi tanah2produktif).

 Bung Hatta mengingatkan bahwa transmigrasi bukan

semata solusi masalah kependudukan, tetapi harus

terintegrasi dengan industrialisasi



ERA I ERA II ERA III ERA IV

KITA DISINI
cara berfikir, sikap, dan cara kerja, 

harus menyesuaikan dengan era saat

ini untuk masa depan, bukan masa lalu

Staemen pendiri bangsa sebagai

rujukan sekaligus tantangan

?

Historis-sosiologis-Yuridis

PERPINDAHAN PENDUDUK PERPINDAHAN 

PENDUDUK DG MENGAJAK 

SWASTA 

TRANSISI

Instruktif
Penyesuaian

NOW
BERBASIS KAWASAN

Era Demokrasi

UU 3/1972 UU 15/1997 UU 29/2009



AMANDEMEN UU 15/1997 ke UU 29/2009

UU 29/2009

09/04/2019 6Mirwanto

1. PEMDA : Pemrakarsa dan

Penjab

2. PERAN SERTA MASYARAKAT: 

mendorong peran swasta dan

masyarakat

3. JENIS-JENIS TRANS: hrs 

menjadi peluang bagi

masyarakat dan swasta

UU 29/2009

Pasal 4 PP 3/2014

UU

UU

PP 3/

PP 47/

KAWASAN TRANSMIGRASI

UU No. 15/1997 jo No. 29/2009 dan PP No. 3 Tahun 2014 adalah

Roadmap PERUBAHAN TRANSMIGRASI



WILAYAH B

WILAYAH B



Kota Kecil/ Menengah: 

Fokus pengembangan kepada

peningkatan Jasa (pemasaran, 

distribusi, dan keuangan), serta 

Industri pengolahan tersier 

(final goods)

Batas Kws
Trans

KPB, yaitu zona Kawasan sebagai Pusat

Pelayanan Kawasan (Pusat Kegiatan Lokal/Kota 

Kecamatan/Embrio Kota Kecil) yang struktur dan

pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, 

perdagangan dan jasa, industri, konservasi dll

Zona kawasan perdesaan sebagai sistem

produksi pertanian dan pengelolaan SDA yang 

struktur dan pola pemanfaatan ruangnya

untuk : permukiman, lahan usaha, lahan

investasi, konservasi dll

ILUSTRASI KAWASAN TRANSMIGRASI



Wilayah perdesaan (termasuk
daerah perbatasan dan

tertinggal)  yang umumnya
mengembangkan usaha sektor
pertanian dengan pelaku usaha
mikro dan kecil yang memiliki

keterkaitan (linkage), keselarasan
(harmony), dan kemitraan

(partnership) dengan usaha
menengah dan besar, sehingga

kemajuan ekonomi kawasan
perdesaan sekaligus dapat
mendorong pertumbuhan

wilayah perdesaan bercirikan
perkotaan berbasis

pengembangan usaha industri, 
jasa dan perdagangan, serta
aktivitas ekonomi modern 

(Buku I RPJMN 2015-2019)
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PEMBANGUNAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

TRANSMIGRASI BERBASIS KEWILAYAHAN

INSTRUMEN TEPAT MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

 Penetapan kebijakan

 Penyìapan regulasi

 Pelaksanaan

 Pengendalian & Evaluasi



Sumber : BUKU II BAB 8 RPJMN 2015-2019

salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan

desa melalui pemenuhan SPM Desa & Kws Perdesaan

di daerah tertinggal dan perbatasan untuk

mewujudkan keterkaitan Desa-kota dengan

mengimplementasikan konsep kawasan sebagai satu

kesatuan sistem pengembangan

mencakup penataan kembali kawasan perdesaan

melalui kegiatan penataan persebaran penduduk

setempat dan penempatan transmigran dari daerah

lainKONSOLIDASI TANAH

membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk segera

memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan

kesejahteraanPERPRES 50/2018

kawasan transmigrasi harus menjadi pengungkit

pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya

TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2015-2019



Sumber : BUKU II BAB 8 RPJMN 2015-2019 (Pertanahan) 

KONTRIBUSI TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN 

(RPJMN 2015-2019) 

DISTRIBUSI ASET TANAH 

KEPADA PETANISETIAP 

RUMAH TANGGA PETANI 

MEMILIKI ASET TANAH 

SEKURANG-KURANGNYA 2 HA

 Penduduk di wilayah pinggiran

(mungkin) menguasai tanah tetapi

belum tentu memiliki

 SP-Pugar dilaksanakan sekaligus

untuk menata kepemilikan

(sertipikasi) tanah melalui

KONSOLIDASI



Apa

konsolidasi?



 Semantik, adalah tindakan untuk mempersatukan beberapa elemen menjadi satu kesatuan

 Perka BPN No 4/1991 : 

 Kebijakan pertanahan untuk menata tanah (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah)

 Memperteguh dan memperkuat fungsi tanah dalam kehidupan masyarakat dan

lingkungan

 meneyediakan tanah untuk pembangunan

 meningkatkan kualitas lingkungan

 memelihara sumber daya

 Konsolidasi tanah transmigrasi

 Merupakan integrasi kebijakan pertanahan dan transmigrasi dalam penyediaan tanah

untuk pembangunan SP-Pugar atau pengembangan SP-Tempatan

 Melalui penanataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

KONSOLIDASI



Mandat UU 15/1997

?
Blm ada tindak lanjut, keburu

muncul kecemburuan yang 

potensial berkembang menjadi

penolakan



PENGATURAN KONSOLIDASI 
TANAH TRANSMIGRASI

Bagaimana



UU No. 26/2007 ttg Penataan Ruang

PP 3/2014

Merupakan hak untuk merencanakan dan

mengatur hubungan hukum antara orang2 

dengan bumi, air dan kekayaan alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 

5/1960 dan penjelasan umum Angka II

UU Pertanahan dan

peraturan

pelaksanaannyaTermasuk pddk setempat yang memperoleh perlakuan

sebagai transmigran

uu

UU 15/1997



 Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh

bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk

pembangunan Kawasan Transmigrasi. 

 Sebagai dasar perencanaan

Pasal 17

Perencanaan sebagai dasar menentukan

peruntukan tanah bagi:

1. Pembangunan SP-Baru

2. Pengembangan investasi

3. Pemugaran permukiman penduduk setempat

sebagai bagian dari SP-Pugar

4. Pembangunan permukiman baru sebagai

bagian dari SP-Pugar

5. SP-Tempatan

6. Pembanguan prasarana dan sarana kawasan

transmigrasi

Peruntukan tanah Legalisasi Tanah

 Pembangunan SP-Baru HPL sesuai per-UU-an

 Pembangunan KIM baru

bagian dari SP-Pugar

KON-

SOLI 

DASI 

TANAH

HPL sesuai

per-UU-an
 Pembangunan prasarana

dan sarana kawasan

 Pemugaran KIM peddk

setempat bagian dari SP-

Pugar

SERTIPIKASI 

bagi peserta

konsolidasi

 SP-Tempatan Tdk ada perubahan

status tanah

 Pengembangan investasi HGU sesuai per-UU-an

SP
PUGAR

KONSOLIDASI

PP No. 3/2014
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T-5 s/d T-2 T-1 s/d T+5

KT

PERENCANAAN 

PERWUJUDAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

Rencana Rinci

SKP

Rencana Detail

KPB

PENYELESAIAN 

STATUS TANAH

PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTAR PROVINSI

IDENTIFIKASI 

POTENSI 

KAWASAN

ADVOKASI 

KAWASAN

PENCADANGAN 

TANAH

PENYUSUNAN 

RENCANA 

KAWASAN

RKT

PENETAPAN RKT 

MENJADI 

KAWASAN TRANS

POSISI KT DLM TAHAPAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

T+5 s/d T+15

PEMBANGUNAN 

FISIK 

PERMUKIMAN 

DAN KAWASAN

PENATAAN 

PERSEBARAN 

PENDUDUK

PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTAR KABUPATEN/KOTA

RTSP

RENBANG 

KAWASAN 

TRANS

LAYANAN 

INVESTASI

LAYANAN 

PERTANAHAN

RTBL 

KPB

LAYANAN 

INVESTASI

SP Pst SKP 

/SKP

KPB-

KAWASAN

PENGEMBANGAN KAWASAN

PENYELESAIAN 

STATUS TANAH

Pasal 15 PP 3/2014
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T-5 s/d T-2 T-1 s/d T+5

KETENTUAN PERTANAHAN DLM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

T+5 s/d T+15

KT

PERENCANAAN 

PERWUJUDAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

Rencana Rinci

SKP

Rencana Detail

KPB

PENYELESAI

AN STATUS 

TANAH

IDENTIFIKASI 

POTENSI 

KAWASAN

ADVOKASI 

KAWASAN

PENCADANGAN 

TANAH

PENYUSUNAN 

RENCANA 

KAWASAN

RKT

PENETAPAN RKT 

MENJADI 

KAWASAN TRANS Tanah Hak

Tanah Hak

Masy Adat

Tanah 

Negara

Dlm peng”san

Penduduk (KIM)

APL

Kawasan

Hutan

Perorangan

Badan

Hukum

Konsolidasi

Tanah

Pelepasan

Kawasan Htn

HPL
RT

SP
KIM

Sertipikasi

HM HM

Sertipikasi

HM HM

Pelepasan

Hasil konsolidasi Tanah utk DUKPAT

Hasil

konsolidasi

Tanah utk

prassar dan

KIM baru bag 

dari SP-Pugar

Pasal 24 ayat

(2) PP 3/2014

Pasal 19  ayat (1) PP 3/2014

Pasal 19  ayat (2) 

PP 3/2014

Pasal 22 PP 3/2014

Pasal 21 PP 

3/2014

Sertipikasi tanah untuk penduduk setempat

Sertipikasi tanah untuk masyarakat adat

Pelepasan

Kawasan Htn

Ps 14 ayat (3) 

PP3/2014

Pasal 15 PP 3/2014

BANG

KIM



KONSOLIDASI TANAH DLM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Integrasi kebijakan pertanahan (Perka BPN No. 4/1991 tentang

Konsolidasi Tanah)

Pemilihan 
Lokasi

Penyuluhan

Penjajagan 
kesepakatan

Pengukura
n dan 

Pemetaan 
Keliling

Penetapan

Lokasi

Identifikasi 
Subyek dan 

Obyek

Pengukuran 
dan 

Pemetaan 
Rincikan Pengukuran 

Topografi 
dan 

Pemetaan 
Penggunaan 

Tanah

Pembuatan 
Blok 

Plan/Pra 
Desain 

Konsolidasi 
Tanah

Pembuatan
Desain

Konsolidasi
Tanah 

(RTSP)

Musyawarah
tentang
Rencana
Penataan

Kaveling baru

Pelepasan 
Hak Atas 

Tanah

Penegasan 
Tanah 

sebagai 
Obyek KT

Staking out/ 
Re-alokasi

Konstruksi/ 
pembentukan 
badan jalan dll

Penerbitan SK 
Pemberian Hak

Sertipikasi

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

*) Sumber : Peraturan KA BPN No. 4/1991 tentang
Konsolidasi Tanah, diterjemahkan

Pada tahap ini

disepakati

deliniasi SP-Pugar

sebagai RENCANA 

KONSOLIDASI 

TANAH

Pengesahan

Desain KT 

(RTSP)

Deliniasi

SP-Pugar = HASIL RR-SKP



MANDAT KONSOLIDASI TANAH (PP3/2014)

Konsolidasi

Tanah

Diberikan HPL 

kpd Kemendes

untuk BANGKIM 

Baru, prasarana, 

sarana, dan

utilitas

PERMEN



BAB IV

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH

 Umum

 Tujuan: untuk mewujudkan suatu tatanan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan transmigrasi yang 

diperuntukkan bagi SP-Pugar secara tertib, teratur, dan memiliki kepastian 

hukum

 Pelaksana

 Tim Terpadu

 Tim Pelaksana

 Tahapan

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

2. Pengumpulan data fisik dan yuridis

3. Penyusunan desaian konsolidasi tanah

4. Pelepasan hak atau penguasaan tanah

5. Penegasan objek konsolidasi tanah

6. Pengesahan desain konsolidasi tanah

7. Penerapan desain KT ke lapangan

8. Pembangunan fisik permukiman

9. Penataan Persebaran Penduduk

10. Penerbitan sertifikat

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VI

PENDANAAN

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII

PENUTUP

MUATAN RAPERMEN

KONSOLIDASI TANAH
BAB I

 Pengertian

 Tujuan

pengaturan

 Ruang lingkup

BAB II

PERENCANAAN 

KONSOLIDASI TANAH 

TRANS

BAB III

OBJEK DAN PESERTA 

KONSOLIDASI TANAH 

TRANS

RR-SKP

RD-KPB



TATA BARDUK

BANGKIM

K  I  E
(publikasi, dialog, 

dan musyawarah)

DOKUMEN 

RENCANA 

KT (SKETH 

BLOCK 

PLAN)

BERITA 

ACARA 

KESEPAKATAN

TENTANG 

RENCANA KT 

(BLOCK 

PLAN)

PENGUMPULAN 

DATA FISIK DAN 

YURIDIS

BERITA 

ACARA HASIL 

PENGUMPUL

AN DTA FISI 

DAN YURIDIS

PENYUSUNAN 

DESAIN KT (RTSP 

TAHAP I)

DOKUMEN 

DESAIN KT 

(RTSP 

TAHAP I)

PELEPASAN HAK 

PENGUASAAN 

ATAS TANAH

BERITA 

ACARA 

PELEPASAN 

HAK YG 

DISAHKAN 

KAKANTA

PENEGASAN 

OBJEK KT

SK 

KAKANWIL 

BPN PROV 

TTG  

PENEGASAN

OBJEK KT 

RAPAT PLENO TIM 

KOORDINASI 

PENETAPAN 

DESAIN KT (RTSP)

DOKUMEN 

DESAIN KT 

(RTSP)

PENERAPAN 

DESAIN KT (RTSP) 

KE LAPANGAN
SERTIPIKASI

PENYUSUNAN 

RENCANA 

RINCI SKP

TAHAPAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH TRANSMIGRASI

 Sertipikat HM atas tanah yang dibagikan

kepada peserta (dilaksanakan setelah

penetapan desain KT)

 Sertifikat HPL atas nama Kemendes tanah

yang diperuntukan bagi pembangunan

permukiman baru bagian dari SP-Pugar

(dilaksanakan setelah penetapan desain KT)

 Sertipikat HM atas tanah bagi transmigran

pada KIM baru bagian dari SP-Pugar

((dilaksanakan setelah penempatan

transmigran)

RKT

sebagai dasar

sebagai dasar

disampaikan

ke BPN/Kanta

diajukan ke

Kanwil BPN

dibahas dalam

sebagai dasar

ditandatangani oleh Ketua, 

Sekretaris, dan paling sedikit

3 (tiga) orang anggota Tim  

Koordinasi

(rancangan bentuk, luas, dan 

letak batas bidang tanah baru 

hasil konsolidasi sesuai 

peruntukannya serta tata

bangunan, prasarana, sarana, 

dan utilitas) 

Memuat:

 Bentuk, luas, dan letak kaveling tanah

yang dibagikan kepada peserta; dan

 Bentuk, luas, dan letak bidang tanah

yang diperuntukan bagi pembangunan

permukiman baru bagian dari SP-Pugar



BAB II

PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH 

TRANSMIGRASI

 Merupakan “rencana awal konsolidasi tahah” (dalam JUKNIS 

Konsolidasi Tanah dari Dirjen Penataan Agraria, 2017 disebut

Skecth Block plan) 

 Dilaksanakan di area deliniasi SP-Pugar yang ditetapkan

dalam RR-SKP 

 Sebagai dasar penyusunan Desain Konsolidasi Tanah (Konsep

RTSP)



RKT RR-SKP

DASAR

Batu Tunggal

Nanga Kemujan

DASAR

SP-1

SP-3

SP-2

SP-4

SP-5

SP-6

Batu Tunggal

Nanga Kemujan

 RR-SKP sebagai perangkat

operasional pembangunan SKP

 Paling sedikit memuat:

a. tujuan, sasaran, dan konsep

perwujudan SKP;

b. luasan SKP; 

c. rencana struktur ruang SKP; 

d. rencana pola pemanfaatan 

ruang SKP; 

e. rencana pengembangan pola 

usaha pokok; 

f. rencana jenis transmigrasi 

yang akan dilaksanakan; 

g. rencana penataan 

persebaran penduduk dan 

kebutuhan sumber daya

manusia sesuai dengan daya 

dukung alam dan daya 

tampung lingkungan SKP; 

dan

h. indikasi program utama

pembangunan SKP; 

i. tahapan pembangunan SP;

SP-5
Nanga Kemujan



 Merupakan Rencana Awal Konsolidasi Tanah (sket blockplan) 

yang paling sedikit memuat:

 area deliniasi rancangan alokasi tanah yang akan 

diberikan kembali kepada peserta konsolidasi tanah; dan

 area rancangan alokasi tanah yang diperuntukkan bagi

pembangunan permukiman bagian dari SP-Pugar.

 area rancangan jaringan prasarana antar SP

 Dituangkan kedalam dokumen rencana awal konsolidasi tanah 

transmigrasi yang dilengkapi dengan tabulasi data, peta dan

gambar dan disahkan oleh Kepala PD Kabupaten/Kota atau 

Kepala PD Provinsi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang transmigrasi sesuai dengan 

kewenangannya

 Sebagai dasar dalam:

 KIE

 Pengumpulan data fisik dan yuridis

 Penyusunan desain konsolidasi tanah transmigrasi

PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH TRANSMIGRASI

ÀREA KIM BARU

KIM 

BARU

KIM 

BARU

AREA KIM 
PEMUGARAN

KIM PUGAR
Nanga Kemujan

KIM 

BARU

ke SP-6

ke SP-4

ke SP-3

area rancangan alokasi tanah yang diperuntukkan

bagi pembangunan permukiman bagian dari SP-Pugar

area deliniasi rancangan alokasi tanah 

yang akan diberikan kembali kepada 

peserta konsolidasi tanah



BAB III 

OBJEK DAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

 Objek konsolidasi merupakan bidang-bidang tanah 

pada area deliniasi RR-SKP yang diperuntukkan bagi SP-

Pugar. Dapat berupa:

 tanah Negara yang dikuasai dan/atau digunakan

dan/atau dimanfaatkan penduduk;

 tanah yang sudah terdaftar; dan/atau

 tanah hak yang belum terdaftar.

 Peserta, penduduk yang bertempat tinggal menetap di 

permukiman dalam deliniasi RR-SKP yang diperuntukkan 

bagi SP-Pugar

 Status kepesertaan adalah KK beserta anggota

keluarganya



 Syarat Peserta

a. penduduk sah di permukiman dalam deliniasi RR-SKP yang diperuntukkan

bagi SP-Pugar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen

identitas lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-

undangan;

b. sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan surat nikah atau surat keterangan

perkawinan dari Kepala Desa atau pernyataan Tokoh Adat atau tokoh agama 

setempat;

c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun

di permukiman yang bersangkutan yang dinyatakan oleh Kepala Desa sesuai

dengan data kependudukan;

d. menyetujui pengembangan permukiman yang bersangkutan menjadi SP-Pugar

yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup;

e. bersedia menjadi peserta konsolidasi tanah transmigrasi yang dibuktikan

dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup;



 Pernyataan tertulis berisi kesediaan untuk:
a. tidak melakukan perbuatan hukum pemindahan hak dan/atau pengalihan 

hak penguasaan atas tanah yang telah ditetapkan menjadi objek

konsolidasi tanah transmigrasi dengan cara apapun;

b. tidak melakukan perubahan penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah

yang telah ditetapkan menjadi objek konsolidasi tanah transmigrasi; 

c. menyerahkan sebagian tanah yang berada dalam penguasaannya untuk keperluan

pembangunan permukiman baru berikut prasarana, sarana, dan utilitas SP-Pugar; 

d. melepaskan hak dan/atau penguasaan atas tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara untuk dilakukan penataan melalui konsolidasi tanah transmigrasi; 

e. bersedia bergeser dari tanah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan hasil

penataan melalui konsolidasi tanah transmigrasi;

f. tidak melakukan tuntutan dan/atau gugatan atas luas dan/atau letak bidang tanah hasil 

penataan melalui konsolidasi sesuai dengan desain konsolidasi tanah transmigrasi; dan

g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

transmigrasi

ditanda-tangani oleh pemegang hak atau ahli waris dari pemegang hak penguasaan

tanah,  disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dari keluarga dan/atau pihak yang 

berkedudukan sebagai ahli waris, dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan



HAK PESERTA
a. memperoleh perlakuan sebagai transmigran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan

konsolidasi tanah transmigrasi; 

c. memperoleh tanah hasil penataan melalui

konsolidasi tanah transmigrasi sesuai Desain

Konsolidasi Tanah Transmigrasi;

d. memperoleh sertipikat hak atas tanah hasil

penataan melalui konsolidasi tanah transmigrasi

sesuai dengan Desain Konsolidasi Tanah 

Transmigrasi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. mengakses prasarana, sarana, dan utilitas

kawasan transmigrasi.



BAB IV 

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH

Pelaksana : Tim yang ditetapkan

dengan Kpts Bupati/Walikota, 

yang terdiri atas:

Tim Koordinasi
diketuai Sekda dg Wakil Ka Kantor Pertanahan Kab/Kota

Tim Pelaksana
diketuai Kepala PD  Ketransmigrasian

Bagian Kesatu: Umum

Siapa yang 

melaksanakan?



KEDUDUKAN DLM TIM TIM KOORDINASI TIM PELAKSANA

Ketua/Anggota Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk Kepala PD Ketransmigrasian

Wk Ketua/Anggota Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Pertanahan

Sekretaris/Anggota Pejabat Administrator PD Ketransmigrasian Pejabat Administrator PD Ketransmigrasian

Anggota Unsur-unsur:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

c. Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota;

d. PD Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang transmigrasi;

e. PD Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang kependudukan;

f. PD Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang; dan

g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah yang 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Unsur-unsur:

a. Kantor Pertanahan kabupaten/kota;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

kabupaten/kota;

c. PD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transmigrasi;

d. PD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kependudukan;

e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang penataan ruang;

f. unsur lain yang diperlukan sesuai dengan pelaksanaan

tahapan konsolidasi tanah transmigrasi dan kondisi

spesifik kabupaten/kota yang bersangkutan;

Keanggotaan dalam Tim didasarkan atas perintah secara tertulis dari pimpinan kantor atau PD atau institusi yang 

bersangkutan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM 



TUGAS DAN FUNGSI TIM 

TIM KOORDINASI TIM PELAKSANA

TUGAS

melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengendalian dan 

pengawasan atas pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi di wilayah kerjanya

TUGAS

melaksanakan kegiatan dalam tahapan pelaksanaan 

konsolidasi tanah transmigrasi

FUNGSI

a. pemberian arahan kebijakan konsolidasi tanah transmigrasi di kabupaten/kota yang 

bersangkutan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait di lingkungan pemerintah daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, 

dan/atau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lain 

yang terkait;

c. bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi di 

kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. pemantauan pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi di kabupaten/kota yang 

bersangkutan;

e. pengendalian atas pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi di kabupaten/kota

yang bersangkutan;

f. pemberian solusi atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah

transmigrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan

g. pelaporan perkembangan tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi di 

kabupaten/kota yang bersangkutan kepada kepada Bupati/Walikota.

FUNGSI

a. pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pelaksanaan 

konsolidasi tanah transmigrasi berdasarkan kebijakan Tim 

Terpadu;

b. penyelesaian masalah yang dihadapi dalam tahapan

pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi; dan

c. pengendalian dan pelaporan tahapan pelaksanaan 

konsolidasi tanah transmigrasi

Catatan

Pelaporan disampaikan kepada Bupati/walikota



TATA KERJA TIM PELAKSANA 

Tim Pelaksana dapat:

 Menyerahkan sebagian tahapan atau satu tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah 

transmigrasi kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 Penyerahan sebagian tahapan atau satu tahapan kegiatan disertai indikator kinerja dan

spesifikasi teknis kegiatan secara terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

 Membentuk Kelompok Kerja Kegiatan untuk melaksanakan sebagian tahapan atau satu

tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi.

 Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua Tim 

Pelaksana.

 Kelompok Kerja Kegiatan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi 

teknis sesuai dengan kegiatan dalam tahapan konsolidasi tanah transmigrasi yang 

dilaksanakan.

 Kelompok Kerja Kegiatan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.



Bagian Kedua  Untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku, 

peningkatan pengetahuan, dan sikap agar memiliki perilaku

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

transmigrasi.

 Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sbb:

Sosialisasi, untuk memberikan informasi dan pemahaman 

masyarakat mengenai rencana awal konsolidasi tanah 

transmigrasi. Dpt dilaksanakan melalui:

 publikasi dan

 dialog

Musyawarah, untuk memperoleh kesepakatan, 

persetujuan, dan komitmen peserta dalam proses 

konsolidasi tanah transmigrasi

K I E



dilaksanakan oleh Tim 

Pelaksana atau POKJA, untuk 

memberikan informasi dan 

pemahaman masyarakat 

mengenai rencana awal 

konsolidasi tanah transmigrasi

 Publikasi

 pemasangan billboard peta rencana awal konsolidasi

tanah pada titik-titik strategis yang mudah diketahui

masyarakat di wilayah objek konsolidasi tanah

transmigrasi yang bersangkutan; dan/atau

 pemberitaan dan/atau dialog dan/atau iklan

layanan masyarakat melalui media massa lokal yang 

tersedia di kabupaten/kota yang bersangkutan



dilaksanakan oleh Tim Pelaksana

atau POKJA sebelum pengumpulan

data fisik da data yuridis

Dialog
Tujuan

 memberikan pemahaman tentang maksud, tujuan, dan manfaat

konsolidasi tanah transmigrasi;

 penjajagan kesepakatan dan komitmen dalam pelaksanaan

konsolidasi tanah transmigrasi;

 menjaring aspirasi masyarakat mengenai konsolidasi tanah

transmigrasi; dan

 pembentukan perhimpunan peserta konsolidasi tanah transmigrasi.

Materi

 informasi mengenai rencana awal konsolidasi tanah transmigrasi;

 maksud, tujuan, dan manfaat konsolidasi tanah transmigrasi serta

kemungkinan resiko yang dihadapi masyarakat beserta alternatif

solusi menghadapi kemungkinan resiko;

 tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi; dan

 manfaat pembentukan perhimpunan peserta konsolidasi tanah.



Peserta Dialog

 calon peserta konsolidasi tanah transmigrasi;

 pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat dan/atau tokoh-tokoh informal di wilayah

objek konsolidasi tanah transmigrasi;

 unsur pemerintah Desa;

 unsur Badan Permusyawaratan Desa; dan

 unsur kantor kecamatan

Forum Dialog

 forum komunikasi dan/atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, 

kantor kecamatan, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

 forum Musyawarah Desa;

 forum yang secara khusus dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai

rencana awal konsolidasi tanah transmigrasi; dan/atau

 pertemuan informal dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama 

setempat.



Mekanisme Dialog
 Penyampai pesan: 

 pejabat atau petugas yang:

 menguasai  rencana awal konsolidasi tanah;

 memahami tujuan pembangunan SP-Pugar

 memiliki kemampuan dialog secara partisipatif, dan 

 dipercaya oleh peserta dialog;

 Materi pesan harus obyektif dan merupakan penjelasan rinci yang bersumber

dari:

 hasil analisis data potensi kawasan, RKT, Rencana Rinci SKP, dan rencana

awal konsolidasi tanah transmigrasi;

 disusun dan dikemas untuk mempengaruhi peserta dialog dan mengandung

muatan edukasi tentang alasan objektif dan rasional mengenai rencana

pembangunan SP-Pugar dalam kawasan transmigrasi.



Kesimpulan Dialog

 Paling sedikit memuat:

 rencana awal konsolidasi tanah transmigrasi;

 konsekuensi kemungkinan terjadinya pemotongan, dan/atau penggeseran letak, 

dan/atau penggabungan, dan/atau pemisahan, dan/atau pertukaran, dan/atau 

pengubahan bentuk, dan/atau penghapusan bidang tanah; dan

 penunjukkan wakil perhimpunan peserta sebagai kuasa peserta untuk mewakili

peserta dalam pelaksanaan tahapan kegiatan konsolidasi tanah transmigrasi.

 Dibacakan oleh pimpinan dialog dalam setiap dialog dan dituangkan dalam Berita

Acara Kesimpulan Dialog yang ditandatangani oleh pimpinan dialog dan paling 

sedikit 3 (tiga) orang wakil perhimpunan peserta sebagai kuasa peserta, yang 

disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

 Merupakan dasar pelaksanaan musyawarah



dilaksanakan oleh Tim Pelaksana atau

POKJA untuk memperoleh 

kesepakatan, persetujuan, dan 

komitmen peserta dalam proses 

konsolidasi tanah transmigrasi

Musyawarah
Peserta

 calon peserta atau kuasa peserta konsolidasi tanah transmigrasi;

 pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat dan/atau tokoh-tokoh informal di 

wilayah objek konsolidasi tanah transmigrasi;

 unsur pemerintah Desa;

 unsur Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau

 unsur kantor kecamatan.

Hasil Musyawarah

 merupakan kesepakatan, persetujuan, dan komitmen peserta terhadap

rencana awal konsolidasi tanah transmigrasi.

 dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dilengkapi dengan rencana awal

konsolidasi tanah transmigrasi.

 ditandatangani oleh Tim Pelaksana atau Ketua Kelompok Kerja Kegiatan dan 

paling sedikit 3 (tiga) orang calon peserta konsolidasi tanah yang disetujui 

oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta disahkan oleh 

Camat.



 IDENTIFIKASI SUBJEK-OBJEK

a. identitas penduduk calon peserta konsolidasi tanah transmigrasi;

b. luas kepemilikan dan/atau penguasaan bidang tanah;

c. letak dan batas kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;

d. dasar dan/atau alas hak kepemilikan dan/atau penguasaan bidang tanah;

 PENGUMPULAN DATA FISIK

a. data prasarana, sarana, dan utilitas

 jenis, jumlah, ukuran, dan kondisi bangunan tempat tinggal, serta aset lain;

 status kepemilikan bangunan tempat tinggal dan aset lain sebagaimana

dimaksud huruf a;

 jenis, jumlah, ukuran fisik, status kepemilikan, dan kondisi prasarana, 

sarana dan utilitas permukiman;

 aspirasi mengenai pemugaran bangunan rumah tempat tinggal;

b. pengukuran bidang tanah

 penetapan batas dan pengukuran bidang tanah;

 pembuatan peta hasil pengukuran rincikan bidang tanah;

 PENGUMUMAN

 Hasil pengumpulan data dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengumpulan 

Data Fisik dan Data Yuridis ditandatangani oleh Tim Pelaksana bersama paling 

sedikit 3 (tiga) orang wakil peserta atau wakil  perhimpunan peserta, dan kepala 

desa

Pengumpulan Data 

Fisik dan Yuridis

Bagian Ketiga



 Dilaksaakan oleh PD transmigrasi dengan supervisi Tim 

Koordinasi

 Muatan Desain KT
 luas bidang tanah SP-Pugar

 rencana jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;

 rencana detail pemanfaatan ruang SP-Pugar yang meliputi

 rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang dapat dikembangkan;

 rencana pembangunan dan/atau rehabilitasi dan/atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas SP-Pugar;

 rencana kebutuhan biaya pembangunan;

 rencana letak dan ukuran masing-masing kaveling hasil penataan melalui konsolidasi tanah yang disediakan bagi peserta

pada permukiman pemugaran;

 rencana letak dan ukuran masing-masing kaveling hasil penataan melalui konsolidasi tanah yang disediakan bagi peserta

pada permukiman baru di areal permukiman pemugaran;

 rencana letak dan ukuran masing-masing kaveling yang disediakan bagi transmigran pada permukiman baru bagian dari SP-

Pugar; 

 daftar nama peserta konsolidasi tanah transmigrasi yang memperoleh perlakuan:

 pemugaran rumah pada permukiman pemugaran

 pembangunan rumah pada permukiman baru di permukiman pugar yang bersangkutan; dan

 daftar nama peserta konsolidasi tanah yang memperoleh perlakuan pindah ke permukiman baru bagian dari SP-Pugar;

 rencana ruang yang diperuntukkan bagi konservasi: dan/atau

 rencana ruang yang diperuntukkan bagi investasi

 Disampaikan ke Kantor Pertanahan sebagai dasar penegasan

tanah objek konsolidasi

Penyusunan

Desain Konsolidasi

Tanah (RTSP-Pugar)

Bagian Keempat



Dilaksaakan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan

Desain KT

Pelepasan hak atas tanah diperuntukkan bagi:
 penataan tanah kavling hasil konsolidasi

tanah transmigrasi;

 pembangunan permukiman baru bagian dari

SP-Pugar serta prasarana, sarana, dan

utilitas; dan/atau

 pengembangan investasi.

Pelepasan tertuang dalam surat pernyataan

bermaterai dan diterima oleh Kantor Pertanahan

dengan BA penerimaan dan disahkan oleh Kakanta

Bagian Kelima

Pelepasan Hak

Atas Tanah



Dilaksanakan berdasarkan

BA pelepasan dan penerimaan tanah

Desain KT  (RTSP)

Diusulkan oleh Kantor Pertnahan kepada

Kanwil BPN  dilengkapi dokumen

Penegasan dituangkan dalam Keputusan

Kakanwil BPN

Bagian Keenam

Penegasan Tanah 

objek konsolidasi



Dilaksanakan berdasarkan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional tentang

Penegasan Tanah Objek Konsolidasi

Dilaksanakan dalam Rapat Pleno Tim 

Koordinasi

Penetapan ditandatangani oleh Pimpinan

Tim Koordinasi dan paling sedikit 3 

anggota

Bagian Ketujuh

Penetapan Desain

Konsolidasi Tanah



Dilaksanakan berdasarkan

 Desain Konsolidasi Tanah (RTSP) yang telah

ditetapkan dalam Rapat Tim Koordinasi

Kegiatannya mencakup:

pengukuran dan penempatan patok batas kaveling

baru setiap peserta, prasarana, sarana dan utilitas

umum sesuai dengan Desain Konsolidasi dan RTSP-

Pugar; 

penunjukan bidang tanah kaveling baru kepada

peserta

 Dituangkan dalam Berita Acara

Bagian Kedelapan

Staking Out
memindahkan desain

ke lapangan



Dilaksanakan berdasarkan

 Hasil staking out

Dilaksanakan oleh OPD Transmigrasi

Kegiatan:

pemugaran bangunan rumah; 

pembangunan rumah baru; 

pembangunan perumahan di permukiman baru; dan

pembangunan dan/atau rehabilitasi dan/atau

peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas

Bagian Kesembilan

Pembangunan 

Fisik SP-Pugar



 Mencakup:

 Hak Pengelolaan, untuk tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan permukiman

baru bagian dari SP-Pugar sertapembangunan prasarana, sarana, dan utilitas SP-

Pugar, dilaksanakan berdasarkan desain KT  (RTSP) yang ditetapkan

 Hak Milik, tanah yang diperuntukan bagi:

 peserta yang memperoleh perlakuan pemugaran bagunan rumah di permukiman

yang bersangkutan, dapat dilaksanakan setelah penegasan ditetapkan dengan SK 

Kakanwil BPN

 peserta yang memperoleh perlakuan pembangunan rumah baru di permukiman

yang bersangkutan, dapat dilaksanakan setelah penegasan ditetapkan dengan SK 

Kakanwil BPN

 peserta yang memperoleh perlakuan pindah ke permukiman baru bagian dari SP-

Pugar dan transmigran dari luar kawasan transmigrasi dilaksakanan setelah 

KIMTrans dinyatakan layak

 Hak Pakai, tanah yang diperuntukkan bagi prasarana, sarana dan utilitas permukiman

atas nama Pemerintah daerah

 Hak Guna Usaha , tanah yang diperuntukkan bagi Badan usaha mitra kerjasama

investasi masyarakat transmigrasi

Bagian Kesepuluh

Penerbitan Keputusan

Pemberian Hak Atas

Tanah
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“Sesuatu yang belum 

dikerjakan, seringkali 

tampak mustahil, dan kita 

baru yakin, kalau kita telah 

berhasil melakukannya 

dengan baik”

(Evelyn Underhill)

akhirnya…..
BISA



Tks Salam Makarti Mukti Tama
TRANSMIGRASI MEMBANGUN DESA 

DESA KUAT, 

INDONESIA HEBAT


