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1. Diawali dengan penyerahan tanah 

masyarakat, selanjutnya di tingkat 

kabupaten melakukan identifikasi calon 

lokasi, di tingkat provinsi melakukan SICA, 

di tingkat pusat melakukan identifikasi 

status dan penggunaan tanah. Apabila data 

potensi ini sudah diperoleh selanjutnya 

ditetapkan sebagai calon lokasi untuk 

pembangunan transmigrasi melalui 

rekomendasi atau penetapan 

Bupati/Gubernur; 



2. Berdasarkan status tanah dapat dikelompokkan: 

 a. Apabila tanah masuk kawasan hutan (HPK) 

 dilakukan pengurusan IPPKH, penataan batas 

 sebagai syarat proses SK PKH, dan selanjut 

 nya diusulkan proses penerbitan HPL; 

 b. Apabila tanah hak harus dilakukan pembebas-

 an hak, dan selanjutnya diproses penerbitan 

 HPL; 

 c. Apabila tanah APL langsung diproses 

 penerbitan HPL; 
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3. Memperoleh SK HPL, selanjutnya didaftarkan 

untuk Sertifikat HPL. Ditingkat kabupaten 

melakukan ukur bagi lahan berdasarkan ABD. 

Secara simultan Bupati menetapkan Transmigran 

yang akan memperoleh lahan yang telah diukur; 

4. Dinas kabupaten mengusulkan permohonan 

penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah dan 

mengajukan pengukuran Kadastral kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten. Disamping itu, 

Depnakertrans wajib melakukan pengamanan 

dengan mengukur keliling HPL dan memasang 

tanda batas HPL; 



5. Berdasarkan hasil ukur Kadastral akan diterbitkan 

SK Hak Milik Tanah oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak 

Milik. Secara bersamaan dinas yang membidangi 

ketransmigrasian dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten membagikan Sertifikat Hak Milik 

kepada Transmigran. Tugas akhir dari dinas yang 

membidangi ketransmigrasian terkait dengan 

pertanahan adalah melakukan pengukuran batas 

administrasi UPT sebagai salah satu syarat 

dokumen pengakhiran status. 



Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, 

luas dan batas fisiknya serta berpotensi untuk 

pengembangan usaha tani/jasa/industri 

Status lahan bebas dari masalah : 

 areal tidak termasuk dalam kawasan hutan ;  

 areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain ; 

 adanya dukungan masyarakat setempat ; 

 didukung SK. Penetapan / Pencadangan dari 

Bupati/Walikota/ Gubernur.  dan  berstatus HPL 
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