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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 KONDISI UMUM 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di 

dunia dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan prakiraan 

awal.  Namun demikian kondisi umum kualitas penduduk dan kualitas keluarga 

yang relatif rendah, serta persebaran antar-wilayah yang timpang sehingga 

penduduk justru menjadi beban pembangunan yang memperlambat 

terwujudnya kesejahteraan. Strategi pelaksanaan pembangunan 

kependudukan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 153 Tahun 2014 

tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah (1) pengendalian 

kuantitas penduduk, (2) peningkatan kualitas penduduk, (3) pembangunan 

keluarga, (4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan 

(5) pendataan administrasi kependudukan.  

Dari sisi aspek penataan persebaran dan pengaturan mobilitas 

penduduk yang harus menjadi fokus pembangunan dalam duapuluh lima tahun 

ke depan adalah (1) kondisi persebaran penduduk secara spasial, dan (2) 

gerak keruangan penduduk yang mencakup internal dan internasional.  Kondisi 

persebaran penduduk di Indonesia menghadapi masalah ketidakseimbangan 
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persebaran antar-wilayah (Jawa-luar Jawa).  Ketidak-seimbangan antar-

wilayah tersebut diindikasikan oleh bermukimnya 57,5 % penduduk Indonesia 

di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8 % dari luas wilayah Indonesia.  

Sementara, Sumatera yang luasnya 25,2 % dari luas seluruh wilayah 

Indonesia dihuni oleh 21,3 % penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 % 

dihuni oleh 5,8 % penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 % dihuni oleh 7,3 % 

penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 % dihuni oleh 1,1 % penduduk, dan 

Papua yang luasnya 21,8 % dihuni oleh 1,5 % penduduk.  Sejalan dengan hal 

tersebut, terlihat pula pada persebaran desa di setiap pulau dimana desa desa 

di pulau Jawa cukup banyak dan memiliki jumlah penduduk yang besar 

sementara desa-desa di luar pulau Jawa remote dengan jumlah penduduk 

minim.  

Sedangkan anomali urbanisasi diindikasikan oleh terkonsentrasinya 

pergerakan penduduk ke wilayah perkotaan tertentu seperti Jakarta, Surabaya, 

Semarang, Bandung,  akibat tidak tersedianya pusat-pusat pelayanan kegiatan 

berikut infrastrutur pendukung yang memadai di kawasan perdesaan. Kondisi 

tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang menganut 

jobs follow people  yang berdampak kepada dua masalah pokok.  Pertama, 

terjadi pemusatan kegiatan yang berskala nasional di pulau Jawa dan kota-

kota metropolitan tertentu tanpa didukung dengan infrastruktur yang memadai.  

Akibatnya, selain terjadi ketidak-seimbangan tekanan penduduk terhadap 

lingkungan, juga keresahan sosial dan ketidak-nyamanan hidup. Kedua, terjadi 

ekploitasi sumber daya yang hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat  

setempat, terutama di luar pulau Jawa (wilayah Timur, wilayah perbatasan, dan 

pulau-pulau kecil terluar) sehingga kesenjangan antar-wilayah dan antar 

kelompok masyarakat semakin melebar. Persoalan tersebut menggambarkan 

begitu parahnya masalah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang 

memerlukan tindakan segera dan darurat (cito treatment).  Dari aspek gerak 

keruangan (mobilitas) internal, kondisi yang dihadapi adalah adanya anomali 

urbanisasi yang cenderung satu arah berupa perpindahan penduduk dari 

perdesaan ke perkotaan.  Tanpa kualitas penduduk yang sesuai dan dukungan 

infrastruktur yang memadai, hal tersebut justru berdampak pada 

kesemrawutan perkotaan (kemacetan lalu lintas, banjir, permukiman kumuh, 

dan kriminalitas).  Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan 

adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih seimbang ke luar Pulau 
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Jawa sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang 

memang sudah sangat padat penduduk. Demikian juga halnya dengan 

urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke 

perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah 

peliknya.  Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena 

perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah 

dengan katagori urban sudah semakin banyak karena fasilitas dan hasil 

pembangunan yang merata. 

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran 

penduduk yang seimbang dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi 

daerahnya, tentunya menghendaki penataan dan persebaran yang proporsial 

sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.  Kondisi yang 

diinginkan ini dapat terwujudkan kawasan-kawasan permukiman sebagai 

embrio dari wilayah perkotaan (kota-kota kecil) baru.  Bila demikian halnya, 

maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, upaya memenuhi kebutuhan 

penduduk akan ruang dengan segala dampak positifnya berupa ikhtiar 

menyebar kekuatan ekonomi secara proporsional harus dilakukan dengan 

membangun berbagai kawasan permukiman di seluruh penjuru Nusantara.   

 Kawasan permukiman ini dapat diwujudkan dalam bermacam-macam 

skema pembangunan sebagaimana yang diadopsi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, membangun 

keterkaitan desa kota mewujudkan pusat pertumbuhan baru yang bertujuan 

menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi 

meliputi 27 pusat tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 12 pusat 

tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kawasan-kawasan ini 

diproyeksikan untuk dapat berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKSN) 

bila di wilayah perbatasan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 

Dengan mempelajari beraneka skema pembangunan kawasan tersebut 

dan sekaligus untuk menjawab tantangan penataan ruang dan dinamika 

kependudukan, maka pembangunan kawasan transmigrasi dapat 
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mengawali atau merintis tumbuhnya kawasan sebagai embrio 

berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (sebagai gula-

gula), sehingga mampu menarik “semut-semut” dalam mendayagunakan dan 

memanfaatkan pertumbuhkembangan kawasan tersebut.  Alasan ini semakin 

konkrit untuk dikedepankan setelah kelahiran Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian, yang antara lain mengamanatkan bahwa 

pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan memiliki keterkaitan 

dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem 

pengembangan ekonomi wilayah. 

Pemberlakuan UU No. 29 tahun 2009, mengharuskan adanya 

perubahanparadigma (paradigm shift) transmigrasi, yaitu; “Pembangunan 

Berbasis Kawasan.” Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada dasarnya tidak hanya 

mengandalkan keberadaan sumber daya alam (SDA) (resources endowment), 

dan sumber daya manusia (SDM), tetapi juga faktor letak lokasi kawasan 

transmigrasi yang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan lokasi dalam perspektif 

tata ruangharus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan beranjak 

pada: (1) penyiapan kawasan transmigrasi (2) pembangunan dan 

pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hinterland dari pusat-pusat 

kegiatan yang ada (PKN), PKSN, PKW dan PKL).  

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan 

salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui 

pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan 

perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, pulau-pulau terluar, kepulauan, 

dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang 

dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).  

Sasaran Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi yaitu terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi 

lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan 

Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ 

sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, 

melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-
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Baru) sejumlah 50.000 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 

300.000 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah  

650.000 KK. 

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Dalam rangka implementasi Nawa Cita ketiga yaitu : Membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan transmigrasi 

diarahkan di daerah perbatasan Negara. 

Pembangunan transmigrasi di perbatasan memerlukan upaya khusus 

dan serius terutama dalam ketersediaan lahan yang sesuai dan legal. Untuk 

mensukseskan pelaksanaan program perlu dukungan dan koordinasi lintas sektor 

yang melibatkan kementerian/lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah serta 

pihak swasta. 

Potensi Pembangunan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan Negara di 

Kalimantan sebagian besar potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk 

program transmigrasi  berada di kawasan hutan produksi (HP). Klarifikasi 

sementara dengan Dit. Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan sebagai 

berikut : 

a. Hasil identifikasi diusulkan alokasi peruntukan lahan untuk program trans: 

1.840.903 Ha yang berada di Kawasan Hutan Produksi; 

b. Lahan potensial untuk Program Transmigrasi: 797.209 Ha; 

c. Hasil klarifikasi sementara dari Kementerian LHK, lahan yang bebas dari 

perizinan dari kehutanan : 696.060 Ha; 

d. Kementerian Desa, PDTT dan Kementerian LHK masih melakukan 

koordinasi dan klarifikasi terhadap alokasi peruntukan lahan transmigrasi . 
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Potensi Peluang Pembangunan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan 

Negara di Kalimantan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Kabupaten 
SP Baru SP Pugar SP Tempatan Total 

SP KK SP KK SP KK SP KK 

Sambas 3 850 52 14.873 121 34.703 176 50.426 

Bengkayang 6 2.000 17 4.835 38 11.283 61 18.118 

Kapuas Hulu 22 6.706 5 1.302 11 3.038 38 11.046 

Sanggau 17 5.600 8 2.259 18 5.270 43 13.129 

Sintang 13 4.800 - - - - 13 4.800 

Mahakam Ulu 14 4.200 2 657 5 1.534 21 6.391 

Malinau 22 9.600 2 390 3 910 27 10.900 

Nunukan 1 96 18 5.076 41 11.844 60 17.016 

TOTAL 98 33.852 104 29.392 237 68.582 439 131.826 

 

 

Dalam pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian, terdapat 

beberapa permasalahan / kendala di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) skala nasional 

dalam pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi. 

b. Terdapat kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana di permukiman 

dan kawasan transmigrasi. 

c. Penyediaan sarana penerangan dan sarana air bersih di permukiman 

transmigrasi masih sangat terbatas. 

d. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (clear and 

clean) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang).  

e. Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat hak pengelolaan 

(HPL). 
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BAB  II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN 

SASARAN STRATEGIS 

 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi bahwa Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi merupakan salah satu unit teknis 

yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap program dibidang 

pembangunan ketransmigrasian.Dalam pencapaian sasaran kinerjanya, 

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi mendelegasikan sebagaian kewenangannya kepada Pemerintah 

Provinsi ataupun Pemerintah  Kabupaten/Kotayang mendapat Dana Tugas 

Pembantuan untuk melakukan sebagian pekerjaan/kegiatan. Untuk menjamin 

kebersamaan langkah antara Pusat dan Daerah maka di susunlah Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai pedoman pelaksanaan Program Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 

 

2.1 VISI dan MISI 

Sejalan dengan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang di dalam Agenda Prioritas dan 

Nawa Cita, Direktorat Jenderal PKP2Trans  mengacu pada Visi Pembangunan 

Nasional Tahun 2015-2019 yaitu TERWUJUDNYA INDONESIA YANG 

BERDAULAT, MANDIRI, DAN   BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 

GOTONG ROYONG. 

 

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan 

sebagai berikut : 
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Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum.  

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim.  

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera.  

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional.  

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

2.2 TUJUAN 

a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan 

transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah, penataan pertanahan sampai 

dengan legalitas tanah untuk permukiman transmigrasi. 

b. Melakukan penyusunan rencana kawasan transmigrasi (RKT) yang 

selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

c. Melakukan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi berupa rencana pembangunan SKP, rencana 

pembangunan KPB, rencana pembangunan SP, rencana pembangunan 

Pusat SKP, dan rencana pembangunan sarana dan prasarana serta rencana 

pengembangan kawasan transmigrasi 

d. Melakukan pembangunan kawasan transmigrasi berupa pembangunan SP, 

Pembangunan KPB dan pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan 

transmigrasi 

e. Melakukan penataan persebaran penduduk  pada kawasan transmigrasi  

f. Melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen Direktorat Jenderal 
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2.3 SASARAN STRATEGIS 

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi selama 

lima tahun adalah: 

a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan 

transmigrasi seluas 975.750 Ha untuk 72 Satuan Permukiman (SP) pada 144 

Kawasan.transmigrasi; 

b. Melakukan pengurusan dan pemeliharaan areal HPL  transmigrasi; 

c. Penyediaan tanah transmigrasi melalui penyediaan tanah untuk permukiman, 

usaha, saranana dan prasarana, Sertifikat HPL, dan Identifikasi dan penataan 

pertanahan;  

d. Melakukan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan: 

1. Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan Transmigrasi 

2. Penyusunan  Rencana Kawasan Transmigrasi 

3. Advokasi Kawasan. 

4. Fasilitasi Penetapan Kawasan. 

5. Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah 

e. Melakukan Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi, 

dengan rincian : 

1. Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 

2. Penyusunan Rencana Satuan Permukiman (RTSP) 

3. Penyusnan rencana pembangunan sarana dan prasarana  

4. Penyusunan Perencanaaan Pengembangan Masyarakat. 

f. Melakukan pembangunan permukiman transmigrasi dengan rincian: 

Pembangunan Permukiman transmigrasi, dengan rincian: 

1. Pembangunan RTJK  

2. Pembangunan Fasilitas Umum  

3. Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)  

4. Pembangunan jalan  

5. Pembangunan jembatan  

6. Pembukaan lahan  
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g. Melakukan penataan persebaran penduduk setempat serta perpindahan dan 

penempatan transmigran pada kawasan transmigrasi sejumlah + 3,5 juta KK, 

melalui kegiatan: 

1. Penduduk setempat yang difasilitasi melalui penataan persebaran 

penduduk setempat  

2. Penduduk yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya ke kawasan 

transmigrasi  

3. Pelatihan calon transmigran  

h. Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan 

pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi, dengan indikator 

pencapaian sebagai berikut: 

1. Program dan anggaran untuk setiap satuan kerja  

2. Pelaksanaan anggaran dan pelaporan  

3. Sarana dan prasarana kerja bagi 6 Satuan Kerja 

4. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi  

5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,  

KERANGKA REGULASI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

 
 

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan 

amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2015-2019 antara lain (1) 

merancang pembangunan yang berkelanjutan dengan didukung tata kelola 

pemerintahan yang baik, (2) menyiapkan landasan agarterhindar dari middle 

income trap dan (3) mempersiapkan agar bonus demografi dapat berubah 

menjadi peluang dan bukannya menjelma menjadi beban. Transmigrasi dalam 

pembangunan nasional kedepan akan mengambil peran dalam pengembangan 

dan pemerataan pembangunan daerah dan mempercepat pembangunan 

infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. 

Dengan berbasis kawasan transmigrasi berupaya untuk menggerakkan 

pengembangan ekonomi daerah yang diawali dengan mengembangankan pusat-

pusat pertumbuhan yang bersifat lokal.  Dimulai dengan kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri yang dikembangkan menjadi klaster komoditas atau 

industri hingga terbentuk integrasi desa-kota dan akhirnya terjadi proses 

aglomerasi ekonomi di satu wilayah. Dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019 

transmigrasi termasuk dalam bagian dari bidang pembangunan Wilayah dan Tata 

Ruang dengan prioritas bidang Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 

dan Daerah 

Paradigma Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan dan 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi Berbasis Kependudukan dan Ekonomi 

Lokal, mencakup pemahaman sebagai berikut: 

1. Pembentukan kawasan transmigrasi dirancang secara bertahap mulai dari unit 

spasial terkecil berupa pembangunan Satuan Pengembangan (SP), Satuan 

Kawasan Pengembangan (SKP), hingga unit terbesar yaitu kawasan dengan 
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tingkat konektivitas dan inter-konektivitas tinggi, sesuai dengan sistem tata 

ruang dan koridor ekonomi nasional;  

2. Pembentukan kawasan beserta Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai 

pusat pelayanan kawasan  (PPK) dilengkapi dengan infrastruktur pelayanan 

dasar dan infrastruktur lainnya bagi perkembangan sektor sekunder dan tersier 

dengan tetap memperhatikan kaidah keserasian lingkungan;  

3. Perpindahan penduduk secara horisontal diarahkan menuju kawasan-

kawasan transmigrasi terbangun, turut menciptakan struktur penduduk yang 

lebih produktif, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar-kelompok; 

4. Perpindahan melalui sponsor pemerintah dilakukan sebagai inisiatif awal 

(initial goverment investment) untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan 

proses alamiah (pasar bebas);  

5. Fasilitasi perpindahan penduduk secara spontan diberikan secara proposional 

untuk mendukung terjadinya perpindahan secara alamiah (atas dasar daya 

tarik pasar kerja atau people follow jobs); 

6. Investasi di kawasan transmigrasi didasarkan atas potensi daerah untuk 

kepentingan nasional guna mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan 

energi;  

7. Investasi pembangunan kependudukan dalam penyelenggaraan transmigrasi 

diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan kapasitas sosial 

(kesehatan, pendidikan, modal sosial) sehingga tercipta aktivitas ekonomi 

masyarakat secara lebih produktif; 

8. Menggerakkan ekonomi lokal (local economic development) dengan sistem 

agribisnis yang sinergis, dengan dukungan SDM yang kompeten; sistem 

insentif yang berpihak kepada  masyarakat transmigrasi dan pelaku bisnis; 

sistem produksi yang berorientasi Green Economy; penyediaan infrastruktur 

untuk konektivitas kawasan yang termanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku 

bisnis, pada akhirnya dapat mendorong mobilitas penduduk secara vertikal 

berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
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3.1 ARAH KEBIJAKAN 

Penyelenggaraan transmigrasi periode tahun 2015-2019 telah berbasis 

kawasan dan diarahkan untuk memfungsikan kawasan yang telah dibangun pada 

periode sebelumnya dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

1. Transmigrasi membuka keterisolasian daerah tertinggal dan perbatasan. 

2. Transmigrasi mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) 

yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan kota kecil/ menengah 

sehingga mampu meningkatkan keterkaitan antara desa dan kota. 

3. Mendukung kemandirian pangan. 

 

 

Gambar 3.1 Arah Pembangunan Transmigrasi untuk Peningkatan Keterkaitan 

Kota dan Desa 

 

Adapun arah kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 

2015-2019 adalah : 

1. Pembangunan kawasan transmigrasi diprioritaskan untuk mendukung 

pengembangan 26 kota-kota di kawasan perbatasan yang diarahkan sebagai 

PKSN; 

2. Sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, perencanaan 

pembangunan kawasan transmigrasi disusun dalam RPJPD dan/atau RPJMD; 
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3. Setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyusun 

Renstra pembangunan kawasan transmigrasi yang rancangan programnya 

dibahas dalam Musrenbang; 

4. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) disusun sebagai bentuk perwujudan 

RTR Kawasan Perdesaan sehingga menjadi bagian dari perencanaan tingkat 

daerah, dan fungsi perencanaan ini dijalankan oleh pemerintahan daerah 

(Kabupaten/Kota). 

5. Perolehan sumberdaya alam (lahan) dilakukan secara demokratis dengan 

melibatkan stakeholders daerah, sehingga diperoleh lahan dengan kondisi 

clear-clean baik secara legal, sosial maupun kultural. 

6. Penyediaan tanah transmigrasi mengacu pada catur tertib pertanahan 

nasional yaitu (1) tertib administrasi, (2) tertib hukum, (3) tertib penggunaan 

tanah dan tertib pemeliharaan tanah, serta (4) lingkungan hidup; 

7. Lokasi permukiman harus memenuhi kriteria 2C (Clear & Clean) dan 3 L 

(Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang); 

8. Model pembangunan bukan satu Satuan Permukiman, tetapi melalui 

pembangunan beberapa SP yang terintegrasi dalam satu SKP; 

9. Sistem penganggaran diusulkan dengan pendekatan tahun jamak; 

10. Pembangunan Satuan Permukiman diarahkan pada lokasi potensial dalam 

sistem SKP.  

11. Pembangunan permukiman sebagaimana pada butir 10 dirancang dengan 

memperhatikan : 

a. Ketersediaan lahan tempat berusaha yang potensial, tidak bermasalah dan 

tidak berpotensi menimbulkan masalah; 

b. Kawasan transmigrasi berskala besar, sehingga dengan biaya rendah tetap 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan efisien; 

c. Transmigran berkualitas sesuai kebutuhan dan kompetensi daerah 

penempatan; 

d. Kelengkapan infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial secara memadai dan 

layak sesuai dengan standar pelayanan minimum sektor; 

e. Ketersediaan rancangan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi 

dan sosial budaya yang terukur hasil dan prospeknya. 
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f. Pemerintah Daerah diharapkan berkontribusi dalam penyediaan APBD 

perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi. 

g. Penyelenggaraan Transmigrasi melibatkan Masyarakat berdasarkan 

potensi dan kebutuhannya serta kemitraan dengan Badan Usaha. 

12. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi tidak lagi untuk 

memindahkan penduduk dari Jawa keluar Jawa, namun lebih diprioritaskan 

untuk menata penduduk setempat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 

Sumber Daya Alam sehingga perpindahan penduduk dari luar kawasan hanya 

merupakan konsekuensi dari kekurangan Sumber Daya Manusia di kawasan 

transmigrasi. 

 

3.2 STRATEGI 

Strategi pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2015-2019 meliputi : 

1. Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan 

Standar Pelayanan minimun (SPM) nasional meliputi : 

a. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar, meliputi: 

(1) lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: 

jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga,  pelayanan 

pendidikan dasar setingkat sekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat 

pos kesehatan desa, perumahan, dan sarana pelayanan umum; (2) Lokasi 

Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) / Desa Utama : jalan lokal 

primer, jalan lingkungan, drainase  dan dermaga, pelayanan pendidikan 

dasar setingkat sekolah menengah pertama, pelayanan kesehatan 

setingkat pos kesehatan masyarakat, perumahan dan sarana pelayanan 

umum; (3) Lokasi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) : jalan kolektor, jalan 

lokal sekunder, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, pelayanan 

pendidikan paling rendah setingkat menengah atas,  kesehatan paling 

rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap, permukiman, 

dan sarana pelayanan umum; dan (4) Lokasi Kawasan Transmigrasi : 

prasarana intra dan antar kawasan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal). 

b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan ekonomi, meliputi (1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah 
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tertinggal dan perbatasan: irigasi, lantai jemur, gudang, dan lain-lain; (2) 

Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ Desa Utama: 

industri pengolahan primer, pasar, terminal, dan lain-lain; dan (3) Lokasi 

Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : industri pengolahan sekunder, outlet dan 

pasar untuk kegiatan perdagangan dan jasa, serta terminal dan lain-lain. 

c. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum 

yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi, meliputi (1)Lokasi 

permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: transportasi, 

energi, air minum, dan telekomunikasi; (2) Lokasi Pusat Satuan Kawasan 

Pengembangan (SKP)/ Desa Utama: transportasi, energi, air minum, dan 

telekomunikasi; Dan (3) Lokasi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) : ruang 

terbuka hijau, transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi. 

2. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui (i) Penyediaan lahan untuk 

permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana; (ii) Sertifikasi tanah; dan 

(iii)Penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi dilaksanakan sesuai 

peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku 

3. Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan 

prasarana, persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya. 

a. Penetapan kawasan transmigrasi oleh Menteri berdasarkan usulan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah direkomendasi Gubernur 

b. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) disusun sebagai bentuk perwujudan 

RTR Kawasan Perdesaan sehingga menjadi bagian dari perencanaan 

tingkat daerah, dan fungsi perencanaan ini dijalankan oleh pemerintahan 

daerah (Kabupaten/Kota). 

4. Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan secara bertahap meliputi : 

a. Tahap pembangunan dan pengembangan permukiman yang dibatasi oleh 

peraturan perundangan selama lima tahun meliputi pembangunan 

permukiman, penataan persebaran penduduk dan pemberdayaan 

masyarakat; 

b. Tahap pengembangan kawasan menjadi satu kesatuan sistem 

pengembangan ekonomi wilayah, meliputi : 

1) Pengembangan pusat layanan kegiatan sosial dan ekonomi sesuai 

dengan hirarkinya (KTM/KPB dan Desa Utama) 
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2) Pengembangan sarana dan prasarana intra dan antar kawasan 

maupun di pusat pertumbuhan (KTM/KPB) 

5. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan 

melalui kerjasama antar daerah dan sharing dana. 

6. Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola Rintisan 

7. Untuk lebih mengakomodasi masyarakat setempat dan desa adat dalam 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi di kembangkan model satuan 

permukiman sebagai berikut : 

a. SP Baru 

b. SP Pugar 

c. SP Tempatan. 

 

3.3 KERANGKA REGULASI 

Sebagai pedoman pelaksnaan program dan kegiatan telah tersedia 

regulasi berupa :  

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 
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5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 
 

 

Untuk mendukung Program Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi Tahun 2015-2019 pada tahun 2015  dilakukan 

penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang meliputi aspek-aspek :  

1. Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi 

Penyelenggaraan Transmigrasi; 

2. Peraturan Menteri tentang : 

a. Tata cara perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi 

b. Tata Cara penilaian dan penetapan kawasan transmigrasi 

c. Tata cara pelaksanaan TU, TSb dan TSM 

d. Pola usaha pokok transmigran 

e. Tata cara penyediaan tanah dalam satuan permukiman pugar di kawasan 

transmigrasi 

f. Tata cara pengurusan hak atas tanah transmigran 

g. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan 

transmigrasi 

h. Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi 

i. Kriteria SP yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang 

j. Pelaksanaan pemberian bantuan oleh pemerintah dan/ atau Pemda pada 

TU, TSB dan TSM 

k. Fasilitasi perpindahan dan penepatan transmigran 

l. Tahapan penataan penduduk setempat(SP Baru, SP-Pugar dan SP-

Tempatan) 

m. Tata cara pemberian ijin dan persetujuan dalam pelaksanaan transmigrasi 

n. Tata cara pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi 

o. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah 

p. Mekanisme dan jangka waktu penjatuhan sangsi administrasi. 
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi sesuaiPeraturan Menteri Desa, 

Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 

tanggal 26 Maret 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasiadalah sebagai berikut: 

A. Tugas  

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Fungsi  

1. perumusan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan 

transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

2. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan 

transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

3. penyusunan NSPK dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, 

perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan 

potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan 

pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, 

pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran 

penduduk; 

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandibidang pembinaan potensi 

kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan 

pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, 
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pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran 

penduduk; 

6. pelaksanaan administrasi Ditjendibidang pembinaan potensi kawasan 

transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan 

kawasantransmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehMenteri dibidang 

pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan 

dan pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah 

transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan 

persebaran penduduk. 

C. Susunan Organisasi 

Sesuai  Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka  unit organisasi 

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi   terdiri dari: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

2. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 

3. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pegembangan Kawasan 

Transmigrasi; 

4. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; 

5. Direktorat Pembangunan Permukiman  Transmigrasi; 

6. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk  

 

D. Kekuatan Pegawai 

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Direktorat Jenderal PKP2Trans  berjumlah 315 orang, terdiri dari 166 orang 

pegawai laki-laki dan 149 orang pegawai perempuan. Dari segi kepangkatan 

pegawai Direktorat Jenderal PKP2Trans terdiri atas 1 pegawai golongan I, 18 

pegawai golongan II, 242 pegawai golongan III dan 54 pegawai golongan IV. 

Kekuatan pegawai Ditjen PKP2Trans menurut pendidikan terdiri dari 116 

pegawai berpendidikan SLTA kebawah, 138 pegawai berpendidikan D3/S1, 

57pegawai berpendidikan S2 dan terdapat 4 orang dengan gelar Doktor. 
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Rincian kekuatan pegawai Ditjen PKP2Trans tergambar dalam tabel 3.1 dan 

Tabel 3.2 

 

Tabel 3.1 Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi  menurut Unit Eselon II 

dan Jenis Kelamin 
 

NO UNIT ES II LK PR JUMLAH 

1 SETDITJEN 38 36 74 

2 DIT. BPKT 24 29 53 

3 DIT. P3KT 19 27 46 

4 DIT. PTT 25 24 49 

5 DIT. PPT 31 16 47 

6 DIT. P3 29 18 47 

 JUMLAH 166 149 315 

Sumber : Setditjen P2KTrans 

 

Tabel 3.2 Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi  menurut Golongan dan 

Tingkat Pendidikan. 

NO UNIT ES II 

GOLONGAN PENDIDIKAN 

I II III IV 
SLTP/S

LTA 

D3/S

1 
S2 S3 

1 SETDITJEN 0 4 60 10 24 40 10 0 

2 DIT. BPKT 1 6 35 11 24 16 12 1 

3 DIT. P3KT 0 2 37 7 20 24 6 1 

4 DIT. PTT 0 1 39 9 15 25 8 1 

5 DIT. PPT 0 2 35 10 20 16 11 0 

6 DIT. P3 0 3 37 7 13 23 10 1 

 JUMLAH 1 18 242 54 116 138 57 4 

Sumber : Setditjen P2KTrans 
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BAB  IV 

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 

 

4.1. TARGET KINERJA 

Mengacu kepada program penyiapan kawasan dan pembangunan 

permukiman transmigrasi maka Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal 

P2KTrans pada tahun 2015 - 2019 adalah Jumlah Permukiman yang dibangun 

pada Kawasan Transmigrasi dan Jumlah kawasan yang ditetapkan Menteri. Untuk 

mewujudkan Indikator Kinerja Utama  sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, adalah: 

1. Penataan Persebaran Penduduk sebanyak 1.000.000 KK 

2. Pembangunan Permukiman  Transmigrasi sebanyak 1.000.000 unit RTJK 

pada 3.334 SP di 144 Kawasan Transmigrasi 

3. Penyediaan Tanah Transmigrasi seluas  2.550.000 Ha,  

4. Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi sebanyak 1.005dokumen 

5. Penetapan Kawasan Transmigrasi sebanyak 144   kawasan  

6. Dukungan Teknis dan Manajemen Direktorat Jenderal selama 60 bulan 

 

4.2 KERANGKA PENDANAAN 

Untuk mendukung pelaksanaan program Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasitahun 2015-2019 dengan rencana 

pembangunan permukiman dan penempatan transmigran sebanyak 1.000.000 KK 

(3.334 SP) pada 144 kawasan diperlukan anggaran sebesar 

Rp.356.079.289.000.000,- yang bersumber dari APBN Murni. Adapun rincian 

alokasi perkegiatan  sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen P2KTrans adalah: 

1. Penyediaan Tanah Transmigrasi sebesar Rp.302.813.000.000,- 

2. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

Rp.3.855.862.000.000,- 



 
 
 

RENCANA STRATEGIS DITJEN PKP2TRANS TAHUN 2015-2019 23 

3. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi Rp.222.737.000.000,- 

4. Pembangunan Permukiman  Transmigrasi  sebesar Rp.264.141.154.000.000,- 

5. Penataan Persebaran Penduduk Rp.51.951.931.000.000,- 

6. Dukungan Teknis dan Manajemen Direktorat Jenderal sebesar 

Rp.35.604.792.000.000,-. 

 

Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan 

Transmigrasi Tahun 2015-2019 pada lampiran. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi serta target kinerja dan kerangka 

pendanaan untuk kurun waktu  lima tahun ke depan.  

 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Tahun 2015-2019, 

serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian. 

 

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi 

acuan bagi seluruh jajaran organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dengan harapan seluruh 

unit kerja memiliki visi bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lima 

tahun ke depan serta menjadi acuan dalam  kegiatan Unit Kerja Eselon II di 

lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi 
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Dengan adanya Renstra ini, program dan kegiatan harus dilaksanakan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga mampu memberikan 

kontribusi dalam pembangunan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permuikiman Transmigrasi. 

 

 

 

Direktur Jenderal 
Penyiapan Kawasan dan  

Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 
 
 
 

 

Rr. Ratna Dewi Andriati 
 












