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Kriteria Clear and Clean merupakan konsep yang 
lahir menyusul bergulirnya program pengembangan 
Kawasan Transmigrasi KTM (Kota Terpadu Mandiri) 
sejak tahun 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas penempatan transmigrasi KTM. Transmigrasi 
KTM dianggap sebagai bentuk perubahan paradigma 
transmigrasi yang tidak sekedar berorientasi 
memindahkan penduduk, tapi terintegrasi dengan 
pembangunan kawasan ekonomi. Namun demikian, dari 
hasil analisis media di lokasi riset masih terdapat persoalan 
yang memberi indikasi bahwa kriteria Clear and Clean 
belum terimplementasi dengan baik. Setidaknya ada tujuh 
persoalan utama yang mencuat antara lain (1) proses 
pembebasan lahan yang berlarut-larut; (2) ketidakjelasan 
lahan usaha; (3) sistem pembagian lahan yang tidak 
jelas; (4) ketidaklayakan lokasi dan sarana mukim; (5) 
keterbatasan layanan dasar (air bersih dan kesehatan); (6) 
tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL); dan (7) dugaan korupsi dana proyek
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Sambutan

Prof. Dr. Muhajir Utomo, MSc.
Ketua Perhimpunan Anak Transmigran Republik 
Indonesia (PATRI)

Setiap membahas transmigrasi, selain sisi keberhasilan yang 
spektakuler, ada satu hal yang mengusik, yaitu masalah 
lahan. Setelah era reformasi (1997/1998) persoalan konflik 
lahan transmigrasi menyebar di beberapa daerah tujuan 
transmigrasi di luar Jawa.

Berdasarkan hasil laporan dari pengurus PATRI di daerah, 
persoalan lahan tersebut sesungguhnya disebabkan oleh 
kurang optimalnya komunikasi antara instansi yang menangani 
transmigrasi dengan warga setempat. Sehingga secara 
sepihak warga yang awalnya dengan suka rela menyerahkan 
lahannya untuk mendukung transmigrasi, justru mengambil 
kembali  lahan yang sudah ada tanamannnya.

Penyelesaian berdasarkan hukum positif  tidak selalu 
menghasilkan solusi yang menggembirakan. Sebab, seperti 
contoh yang dilaporkan oleh PATRI Papua Barat, walaupun 
secara aspek legalitas transmigran dimenangkan pengadilan, 
tetapi secara realitas warga lokal tetap menguasai lahan 
sengketa. Pihak instansi terkait ternyata mengalami kesulitan 
dalam menjalankan hasil keputusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu digali berbagai 
pendekatan penyelesaian kasus konflik lahan transmigrasi. 
Karena tanah bagi transmigran ibarat air dengan ikannya. 
Ibarat gula dengan manisnya. Transmigran yang mayoritas 
berprofesi sebagai petani seakan tidak punya harapan 
memperbaiki penghidupannya jika tanpa memiliki lahan. 
Bagaimana mereka akan berperan aktif  membangun daerah 
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barunya, jika lahan sebagai tulang punggung penghidupannya 
tidak tersedia?
Berdasarkan hal tersebut, DPP PATRI sangat berterimakasih 
dan mendukung penelitian dengan topik “PENERAPAN 
KRITERIA CLEAR  AND CLEAN DALAM PENYE-
DIAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN KAWASAN 
TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI DI 
PROVINSI SULAWESI TENGAH”. Semoga hasil penelitian 
ini dapat membuka cakrawala baru dan memacu inovasi dalam 
mencari solusi konflik lahan di kawasan transmigrasi. 

Sebagai negara agraris Indonesia sangat berkepentingan 
untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, sumber 
energi biofuel, dan pertanian hijau. Fakta menunjukkan, basis 
penghasil produksi pangan, perkebunan, dan agribisnis 
di luar Jawa sebagian besar adalah kawasan transmigrasi. 
Karena itu, penyelesaian lahan transmigran harus dilakukan 
secara komprehensif, fokus, dan sistematis. Sehingga harapan 
semua pihak, transmigrasi sebagai upaya meningkatkan 
kesejahteraan transmigran dan warga di sekitarnya dapat 
diwujudkan. 

Jakarta, November 2013.

Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.
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1. Masih Relevankah Transmigrasi?
Ketika Harian KOMPAS menggelar diskusi (12/8/2011) 

bertema “Masih Relevankah Program Transmigrasi di 
Indonesia?” Benang merah diskusi menilai masih relevan, tapi 
perlu perubahan paradigma transmigrasi dari memindahkan 
penduduk menjadi ekspansi lahan pertanian guna 
meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan.1 Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin 
Iskandar selaku narasumber memaparkan bahwa hingga 
2011, kontribusi proyek transmigrasi telah mendorong 
terbentuknya 87 kabupaten dan 2 kota baru di luar Jawa yang 
melibatkan penduduk sekitar 2,2 juta keluarga penempatan 
secara langsung dan telah berkembang menjadi sekitar 
27 juta orang transmigran termasuk anak keturunannya. 
Program transmigrasi masih diyakini sebagai pilihan untuk 
perluasan areal produksi pangan dalam upaya mewujudkan 
ketahanan pangan nasional.2 Hingga tahun 2011, lahan yang 
telah dibuka melalui program transmigrasi seluas 4.537.034 
Ha yang tersebar di  2.746 Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
seluruh Indonesia. Dari luasan tersebut, 37 %  atau 1.7 juta 

1. Kompas, “Transmigrasi Perlu”, Edisi 13 Agustus 2011.
2. Kompas, “Lumbung Pangan Baru”, Edisi 20 September 2011.

PENDAHULUAN

1
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Ha telah menjadi sentra produksi pangan dengan kontribusi 
padi ± 8,4 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) per tahun,  
atau setara 5,87 Juta ton beras/bulan3.  

Namun dibalik keberhasilan tersebut, sejumlah 
permasalahan turut menyertai. Siswono Yudo Husodo, 
mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah 
Hutan, mengungkapkan, dari 10 lokasi transmigrasi, 5 
diantaranya tumbuh normal dan 3 gagal. Dua lokasi terbilang 
sukses karena menanam kelapa sawit.  Kegagalan ini, dalam 
pengakuan Muhaimin, disebabkan oleh berbagai kelemahan 
seperti: suplai peserta, kepastian status lahan, partisipasi 
masyarakat lokal belum utuh, perbedaan perlakuan antara 
transmigran dan warga lokal, permukiman berkembang 
lambat karena akses minim, dan modal minim.4  Diantara 
berbagai kelemahan itu, “ketidak pastian lahan” menjadi salah 
satu masalah krusial yang menjadi penyebab munculnya 
konflik tanah, dan kebanyakan merupakan tunggakan masalah 
dari masa orde baru. Sejak 1974 hingga saat ini, terdapat 
201.005 bidang lahan yang tidak memiliki SK HPL (hak 
pengelolaan),  sebanyak 20.824 bidang bertumpang tindih 
dengan kawasan hutan, serta 16.884 bidang bersengketa 
dengan penduduk setempat.5 

Belajar dari persoalan tersebut, maka Menakertrans 
menegaskan, “ke depan program transmigrasi akan 
mengutamakan kualitas penempatan dan tidak lagi mengejar 
kuantitas”.6 Oleh karena itu, sejak tahun 2007 telah 
dikembangkan kriteria “Clear and Clean” (2C) dalam proses 
penyediaan tanah untuk calon pemukiman transmigrasi 

3. Sriwijaya Post Kamis, 19 April 2012.
4. Kompas, “Lumbung Pangan Baru”, Edisi 20 September 2011
5. Data dipaparkan oleh Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Dirjen Pembinaan 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi – Kemenakertrans RI, pada Diskusi Kelompok 
Terfokus (FGD) yang diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme (FPP) dan 
HUMA, di Hotel Bidakara, Jakarta, 8 Maret 2012.  

6. Kompas, “Kualitas Penempatan Transmigrasi Dibenahi,” Edisi 28 Desember 2011. 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi No. PER.15/MEN/VI/2007 
tentang Penyiapan Pemukiman Transmigrasi. Peraturan itu 
menegaskan bahwa:

“Penyediaan tanah untuk calon pemukiman transmigrasi 
harus memenuhi kriteria:

a. Clear yaitu jelas letak, luas dan batas fisik tanah yang 
digambarkan dalam peta.

b. Clean yaitu :

1. bebas dari hak dan/atau peruntukan pihak lain yang 
dituangkan dalam Surat  Keterangan Pendaftaran 
Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat;

2. bebas dari hak adat/ulayat yang sah dan dituangkan 
dalam Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah oleh 
masyarakat adat setempat;

3. diprioritaskan pada Areal Penggunaan Lain (APL), 
atau berada dalam kawasan hutan yang telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.”   

Kriteria Clear and Clean merupakan konsep yang lahir 
menyusul bergulirnya program pengembangan Kawasan 
Transmigrasi KTM (Kota Terpadu Mandiri) sejak tahun 
2006. Dengan demikian konsep Clear and Clean dapat 
dikatakan sebagai kriteria untuk meningkatkan kualitas 
penempatan transmigrasi KTM tersebut. Pengembangan 
kawasan transmigrasi KTM kerap ditunjuk sebagai bentuk 
perubahan paradigma transmigrasi yang tidak sekedar 
berorientasi memindahkan penduduk, tapi terintegrasi dengan 
pembangunan kawasan ekonomi. Dalam hal ini, Kawasan 
Transmigrasi KTM dirancang menjadi pusat pertumbuhan 
ekonomi melalui pengelolaan SDA berkelanjutan yang 
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mempunyai fungsi sebagai:7

a. pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang 
pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan 
agribisnis; 

b. pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan 
tanaman unggul; 

c. pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor 
Pertanian, Industri dan Jasa; serta 

d. pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan 
adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas 
sejenis.

Sejak tahun 2006 hingga saat ini, Kemenakertrans 
telah mengembangkan tidak kurang dari 44 Kawasan 
Transmigrasi KTM di Indonesia8. Dari jumlah tersebut, 5 
(lima) diantaranya berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, 
masing-masing di Kabupaten Poso, Moworali, Tojo Una-
Una, Parigi Moutong dan Buol. Kecuali KTM Tojo Una-Una 
yang mengembangkan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
dan Parigi Moutong dengan pola bahari (perikanan laut dan 
budidaya rumput laut), tiga KTM lainnya mengembangkan 
pola tanaman pangan dan perkebunan9.

Sayangnya, berdasarkan analisis media yang dilakukan 
Yayasan Merah Putih (YMP) terhadap 5 kawasan 
transmigrasi KTM di Sulawesi Tengah tersebut, terdapat 
sejumlah persoalan yang memberi indikasi bahwa kriteria 
Clear and Clean dalam proses penempatan transmigrasi 
masih belum terimplementasi dengan baik. Setidaknya, 
terdapat tujuh persoalan utama yang mencuat di media 
massa terkait proyek transmigrasi KTM di Sulawesi Tengah, 

7. Lihat, http://www.depnakertrans.go.id/microsite/KTM/ 
8. Kompas, “Kualitas Penempatan Transmigrasi Dibenahi,” Edisi 28 Desember 2011 
9. Lihat, http://palu.tribunnews.com/2011/09/21/sulteng-terima-sebanyak-435-kk-

transmigran-dari-luar. 
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yakni: (1) proses pembebasan lahan yang berlarut-larut; (2) 
ketidakjelasan lahan usaha; (3) sistem pembagian lahan yang 
tidak jelas; (4) ketidaklayakan lokasi dan sarana mukim; 
(5) keterbatasan layanan dasar (air bersih dan kesehatan); 
(6) tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) proyek; dan (7) dugaan korupsi dana proyek.10 
Dalam konteks ini, dirasa perlu dilakukan penelitian untuk 
memastikan sejauhmana penerapan kriteria Clear and Clean 
benar-benar dijadikan pendekatan dalam praktek penyediaan 
tanah bagi pembangunan Kawasan Transmigrasi KTM di 
Sulawesi Tengah.

Naskah yang merupakan laporan hasil penelitian ini 
menelusuri sejauhmana pelaksaaan Proyek Transmigrasi 
KTM di Sulawesi Tengah menerapkan kriteria Clear and Clean. 
Permasalahan utama yang hendak dijawab dari penelitian itu 
pada intinya adalah untuk melihat bagaimana kriteria Clear 
and Clean diterapkan dalam proses implementasi Proyek 
Transmigrasi KTM di Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian 
ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak, khususnya 
Kemenakertrans memperbaiki penerapan kriteria Clear and 
Clean dalam penempatan transmigrasi ke depan. 

2. Apa itu kriteria Clear and Clean dalam Program   
 Transmigrasi?

Kriteria Clear

UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian 
menyebutkan bahwa  Pemerintah menyediakan tanah bagi 
penyelenggaraan transmigrasi, dimana alokasi penyediaan 
tanah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 23).

10. Lihat, Nasution Camang, “Transmigrasi KTM di Sulawesi Tengah dalam Realitas Me-
dia”,  bahan presentasi pada FGD “Penerapan Clear and Clean dalam Pengembangan 
Proyek Transmigrasi, Forest Peoples Programme (FPP) - HUMA , 8 Maret 2012, Hotel 
Bidakara – Jakarta.
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Sementara Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI. No. Kep.Per. 15/MEN/VI/2007 tentang 
Penyiapan Permukiman Transmigrasi pada Pasal 8   
menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan kriteria clear 
adalah jelas letak, luas dan batas  fisik tanah yang digambarkan 
dalam peta.   

Untuk kejelasan variabel clear disajikan dalam bentuk 
mapping variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Clear

No Sub 
Variabel

Indikator Teknik 
Verifikasi

1 Kejelasan 
Letak

Letak titik koordinat 
masing-masing 
kawasan KTM 
sesuai dengan peta 
perencanaan

Survey GPS titik 
koordinat

2 Kejelasan 
Luas

Menghitung luas 
lahan berdasarkan 
peta dasar yang 
digunakan yang pasti 

Survey GPS luas 
lahan 

3 Batas Fisik Adanya kejelasan 
tanda batas fisik 
KTM 

Survey lokasi 
dan Pengamatan 
tanda batas fisik

Kriteria Clean

Kriteria clean menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI.  No.  Kep.Per. 15/MEN/VI/2007 
tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi adalah: 
1) bebas dari hak dan/atau peruntukan pihak lain yang 
dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
(SKPT) dari kantor pertanahan setempat; 2) bebas dari hak 
adat/ulayat  yang sah dan dituangkan dalam berita acara 
penyerahan hak atas tanah oleh masyarakat  adat setempat; 
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dan 3) diprioritaskan pada areal penggunaan lain (APL), 
atau berada  dalam kawasan hutan yang telah memperoleh 
persetujuan dari menteri kehutanan.

Untuk status hukum tanah, Pasal 5 dalam peraturan 
menteri tersebut menyebutkan bahwa tanah untuk penyiapan 
permukiman transmigrasi berasal dari tanah negara dan 
atau tanah hak. Sementara itu, untuk perolehan tanah untuk 
wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) dan lokasi 
permukiman transmigrasi (LPT) yang berasal dari kawasan 
hutan, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pelepasan 
kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yaitu setelah mendapatkan persetujuan dari 
instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.11 
Dengan demikian WPT dan LPT yang berasal dari tanah 
negara yang dikuasai langsung oleh negara, permohonan hak 
pengelolaannya diajukan oleh menteri. 

WPT dan LPT yang berasal dari tanah hak diperoleh 
dengan cara rekognisi atau kompensasi. Penjelasan Peraturan 
Pemerintah (PP) No.2 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan 
Transmimgrasi menentukan bahwa rekognisi atau kompensasi 
dilakukan dengan pembebasan tanah yang pembiayaannya 
menjadi tanggung jawab Menteri (Transmigrasi) atau Badan 
Usaha. Bentuk rekognisi atau kompensasi antara lain dapat 
berupa tanah pengganti, pemukiman kembali dan ganti-
rugi. Apabila bidang tanah dilekati dengan hak ulayat, maka 
diberikan penggantian dalam bentuk fasilitas umum yang 
bermanfaat bagi masyarakat setempat.12 Hal ini  menekankan 
bahwa negara hanya punya  kekuasaan  dan  kewenangan untuk 
mengatur tanah dan hak atasnya tetapi tidak berhak memiliki 
tanah tersebut. Oleh karena itu, negara harus membayar 
kompensasi atau  mengganti kerugian jika mengambil tanah 
yang statusnya sudah punya hak.

11. Lihat Pasal 29 ayat 1 dan 2 PP Nomor 2 Tahun 1999 
12. Lihat Pasal 14 Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 

Pembangunan demi Kepentingan Umum.
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Dalam UUPA juga secara tegas menyebutkan bahwa 
dalam pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum 
termasuk kepentingan bangsa dan negara, pemerintah  
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang 
diatur dengan undang-undang. Dasar perhitungan besarnya 
ganti rugi didasarkan atas: a)  Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 
atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP 
tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai 
Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b) nilai jual  bangunan 
yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab 
di bidang bangunan; dan c) nilai jual tanaman yang ditaksir 
oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang 
pertanian.13

Untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum di 
wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia 
pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/
walikota, namun jika pengadaan tanah yang terletak di 
dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan 
bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh 
gubernur.14  

Panitia pengadaan tanah bertugas: a) mengadakan 
penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman 
dan benda-benda lain yang  ada  kaitannya dengan tanah yang 
haknya akan dilepaskan atau diserahkan; b) mengadakan 
penelitian mengenai status hukum  tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang 
mendukungnya; c)  menaksir dan mengusulkan besarnya 
ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau 
diserahkan; d) memberikan penjelasan atau penyuluhan 
kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan 
dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan 
tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi 

13.  Lihat Pasal 15 Perpres 36 tahun 2005
14.  Lihat Pasal 16 Perpres 36 tahun 2005
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publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media 
elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang 
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas 
tanah; e) mengadakan musyawarah dengan para pemegang 
hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan 
bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; f) menyaksikan 
pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang 
hak atas tanah,  bangunan, tanaman, dan benda-benda lain 
yang ada di atas tanah; g) membuat berita acara pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah; dan h)  mengadministrasikan 
dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan 
menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.15

Untuk kejelasan mengenai variabel penelitian dari aspek 
clean disajikan dalam bentuk mapping research sebagai berikut:

15. Perpres 36 tahun 2005, pasal 7
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3. Bagaimana penelitian dilakukan?

Penelitian ini tergolong penelitian yang menggabungkan 
penelitian kualitatif  dan kuantitatif. Meminjam istilah 
Moleong (2000:5) penelitian kualitatif  bertolak dari 
paradigma alamiah. Artinya, penelitian ini mengasumsikan 
bahwa realitas empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-
kultural, saling terkait satu sama lain. Karena itu, setiap 
fenomena sosial harus diungkap secara holistik. Penggunaan 
metode kuantitatif, biasa juga disebut metode tradisional, 
karena sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 
mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Sebagai metode 
ilmiah (scientific) maka harus memenuhi kaidah‐kaidah ilmiah 
yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, dan sistematis 
(Sugiyono, 2009:1).

Pemilihan pendekatan campuran pada penelitian ini 
didasarkan kepada alasan karena sebagian pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data 
yang bersifat kuantitatif  atau data berupa angka‐angka, 
dan sebagian pengumpulan dan analisis data menggunakan 
instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kualitatif  
atau interpretasi terhadap objek yang diamati.

Penelitian dilakukan selama lima bulan (april-agustus 
2012) di 5 (lima) Kabupaten, yakni: Poso, Morowali, Tojo Una-
Una (Touna), Parigi Moutong (Parimo) dan Buol. Daerah 
itu dijadikan sebagai lokasi penelitian karena pada daerah-
daerah tersebut dijalankan program transmigrasi KTM yang 
dilakukan di atas tahun 2007.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui/
terlibat dengan program Transmigrasi KTM. Tingkat 
provinsi yang diwawancarai Dinas Kehutanan dan Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tingkat kabupaten, 
masyarakat lokal, transmigran, Disnakertrans; Dishut, BPN 
dan Pemerintah Daerah. Dari informan yang ditetapkan dalam 
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penelitian adalah orang-orang yang banyak mengetahui 
infomasi dan permasalahan penelitian.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data 
primer yang langsung di lapangan yang diperoleh dengan 
cara identifikasi dan inventarisasi data secara langsung 
di lapangan melalui survey fisik lokasi dan informasi dari 
informan yang menjadi sasaran target penelitian. Selain itu 
juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumen yang 
diperoleh melalui Kantor Dinas Transmigrasi (Provinsi dan 
Kabupaten); Dinas Kehutanan (Provisni dan Kabupaten), 
Badan Pertnahan Nasional Kabupaten dan Kantor Biro Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten, disamping data – 
data pendukung lainnya dari instansi terkait.

Penelitian lapangan dilakukan dengan beberapa kegiatan, 
antara lain dengan melakukan Survey GPS, yaitu suatu 
cara teknik pengambilan titik koordinat langsung terhadap 
kondisi ril di masing-masing wilayah obyek penelitian. Cara 
ini dilakukan dengan jalan survey point dan survey track pada 
pusat KTM dan pengambilan titik dengan penelurusan 
lokasi khusus yang dikenal secara umum seperti puskesmas, 
kantor desa dan lokasi lainnya yang mudah dikenali. Untuk 
kebutuhan survey, alat yang digunakan adalah Global 
Positioning System (GPS) Garmin 76 cx map; Kompas Bidik – 
Shuntoo; Altimeter; dan Data Shet/Tabel Data. Survey GPS 
dibatasi pada 3 lokasi yakni KTM Air Terang di Kabupaten 
Buol; KTM Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-una dan KTM 
Tampolore di Kabupaten Poso.

Di lapangan juga dilakukan wawancara dan focused group 
discussion (FGD). Wawancara dilakukan pada beberapa orang 
informan yang berhubungan langsung dengan masalah 
penelitian, yakni pejabat terkait, anggota masyarakat setempat, 
dan peserta transmigrasi tentang praktek pengadaan lahan 
dan kendala-kendalanya pada lokasi Kawasan Transmigrasi 
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KTM yang sudah berjalan. Sedangkan FGD dilakukan untuk 
memperoleh pendalaman yang dilakukan satu kali pada 
masing-masing lokasi.

Observasi juga dilakukan untuk memperoleh data terkait 
dengan ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 
kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Observasi 
penting dilakukan untuk menangkap realitas atau situasi 
objektif  terkini tentang situasi dan kondisi pengadaan lahan 
dan dampak yang ditimbulkannya pada lokasi kawasan 
transmigrasi KTM yang sudah berjalan di Sulawesi Tengah.

Selain pengumpulan data lapangan, penelitian ini juga 
dilakukan melalui kajian kepustakaan yang dilakukan dengan 
cara membaca dan mengutip melalui literatur-literatur yang 
berhubungan dengan penelitian. Informasi dan pengetahuan 
yang dikaji terkait konsep kawasan transmigrasi KTM, 
serta data sekunder yang berkenaan dengan perkembangan 
pembangunan kawasan transmigrasi KTM, khususnya di 
Sulawesi Tengah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian 
dianalisis baik secara kuantitatif  maupun kualitatif. Pertama, 
analisis deskriptif  kuantitatif  yaitu analisis yang dilakukan 
melalui perhitungan‐perhitungan tertentu atau menggunakan 
unsur‐unsur tertentu yang bersifat kuantitatif. Analisis ini 
digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian kususnya 
mengenai kejelasan lokasi (clear) dalam proyek pembangunan 
transmigrasi KTM di Sulawesi Tengah. Deskriptif  kuantitatif  
digunakan untuk membandingkan data dalam dokumen 
KTM dengan data lapangan, yang terkait dengan letak, luas 
dan batas fisik KTM. Data hasil survey GPS dan kompas 
dianalisis melalui program GIS (Geographical Information 
System) menggunakan softwere Map Info versi 10 dan peta-
peta digital. Untuk kepentingan overlay peta, peta-peta dalam 
dokumen perencanaan dilakukan digitasi dan diregistrasi 
sesuai sistem proyeksi yang berlaku.
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Kedua, analisis deskriptif  kualitatif  yaitu analisis yang 
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai 
realitas pembebasan lahan pada program Transmigrasi KTM;  
tantangan penerapan 2C dalam program Transmigrasi 
KTM di Sulawesi Tengah dan dampak penerapan 2C  dalam 
penyediaan tanah pada program Transmigrasi KTM di 
Sulawesi Tengah. Oleh karenanya dalam analisis ini seluruh 
data dan informasi yang terkumpul kemudian diolah dan 
dianalisis secara kualitatif  dengan model analisis interaktif. 
Artinya, data tersebut dianalisis melalui siklus yang terdiri 
atas beberapa komponen, yakni pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang biasanya 
menggunakan model flow atau model interaktif  dengan mana 
tim peneliti terus menerus dari komponen analisis yang satu 
ke komponen lainnya. Proses itu dimulai dari pengumpulan 
data hingga penarikan kesimpulan dan kembali lagi ke 
pengumpulan data, demikian seterusnya hingga tuntas.

4. Pengorganisasian hasil buku

Bab pertama dari buku ini merupakan pengantar kepada 
persoalan yang dibahas di dalam buku ini. Dimulai dengan 
pertanyaan apakah kebijakan transmigrasi masih relevan 
diterapkan. Kemudian mengemukakan tentang kriteria 
baru yang sudah diterima untuk memperbaiki pelaksanaan 
kebijakan transmigrasi yaitu kriteria clear and clean. Kedua 
kriteria itulah yang akan diuji penerapannya dalam proyek 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang diterapkan di Sulawesi 
Tengah. Bagian pertama dilanjutkan dengan uraian tentang 
metodologi yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab II buku ini menguraikan secara ringkas mengenai 
kebijakan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM). 
KTM merupakan inovasi dalam kebijakan transmigrasi yang 
dilakukan untuk membangun transmigrasi secara terintegrasi 
yang tidak saja berorientasi pada pengembangan wilayah 
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pedesaan (rural), melainkan menyiapkan lokasi-lokasi yang 
akan menjadi daerah perkotaan (urban) di kemudian hari.

Bab III mendeskripsikan dengan lebih detail tentang 
profil dari masing-masing lokasi yang ditiliti. Ada lima 
lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu lokasi KTM di 
Kabupaten Poso, Morowali, Tojo Una-Una (Touna), Parigi 
Moutong (Parimo) dan Buol. Beberapa data pokok tentang 
lokasi penelitian diuraikan pada bagian ini.

Bab IV dan Bab V mendeskripsikan penerapan kriteria 
clear and clean pada lima lokasi penelitian serta bagaimana 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ditingkat 
lapangan. Deskripsi yang detail dari Bab IV dan Bab V ini 
kemudian menjadi bahan untuk menyusun pembelajaran 
yang diperoleh dari penerapan kriteria clear and clean dalam 
program Transmigrasi KTM di Sulawesi Tengah yang 
dibahas di dalam Bab VI. Sedangkan Bab VII dari buku ini 
merupakan bab penutup yang memberikan ringkasan dan 
rekomendasi dari penelitian ini.
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1. Kebijakan transmigrasi 

Pembangunan transmigrasi pada hakekatnya merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah 
sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di 
kawasan yang masih terisolir sekaligus dapat meningkatkan 
kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. 
UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan PP 
No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi 
menyebutkan bahwa tujuan pembangunan transmigrasi 
adalah: (a) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan 
masyarakat sekitarnya, (b) peningkatan dan pemerataan 
pembangunan daerah, dan (c) memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa.

Dalam undang-undang tersebut juga diamanatkan bahwa 
perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi 
dilakukan untuk membentuk pusat pertumbuhan sebagai 
embrio kota. Kemudian untuk mempercepat tumbuhnya 
pusat-pusat pertumbuhan melalui Wilayah Pengembangan 
Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi 
(LPT) dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan 
pengembangan  Kota Terpadu Mandiri (KTM). Konsep KTM 

KEBIJAKAN KOTA TERPADU 
MANDIRI SEBAGAI INOVASI
DALAM PROGRAM TRANSMIGRASI

2
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mencakup perencanaan ruang menuju terwujudnya sebuah 
kota, perencanaan usaha ekonomi yang mengutamakan 
keterlibatan berbagai sektor, swasta serta perencanaan 
pengembangan masyarakat yang mengedepankan partisipasi 
transmigran dan penduduk sekitar.

KTM merupakan kawasan transmigrasi yang 
pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi 
pusat pertumbuhan, sehingga mempunyai fungsi perkotaan 
melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 
Fungsi perkotaan merujuk paradigma transmigrasi antara 
lain meliputi: (a) pusat kegiatan agribisnis yang mencakup 
pengolahan hasil pertanian menjadi barang produksi dan 
atau barang konsumsi, pusat pelayanan agroindustri khusus 
(special agroindustry services), dan pemuliaan tanaman unggul, 
pusat pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri, 
dan jasa; dan (b) pusat perdagangan wilayah yang ditandai 
dengan adanya lembaga keuangan pasar, pasar grosir dan 
pergudangan (Depnakertrans, 2006). 

Dalam PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa kawasan 
pedesaan dapat direncanakan untuk menjadi kawasan 
perkotaan baru. Perencanaan kawasan perkotaan baru 
diprioritaskan untuk: (a)  menyediakan ruang permukiman;  
(b)  menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, 
perdagangan, dan jasa;  (c)  menyediakan ruang bagi pelayanan 
jasa pemerintahan; dan/atau  (d) menyediakan ruang bagi 
pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan 
kabupaten.

Program transmigrasi KTM semestinya sejalan dengan 
rencana penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU 
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU 
Penataan Ruang telah ditentukan ruang lingkup penataan 
ruang yang meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu tahap 
perencanaan tata ruang, tahap pemanfaatan ruang, dan 
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tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, program 
Transmigrasi KTM juga harus diperhatikan dalam peraturan 
perundang-undangan terkait lainnya, terutama UU tentang 
Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan 
dalam Kota Terpadu Mandiri tidak sekedar pendekatan teknik 
(master plan) semata karena ruang yang akan direncanakan 
tentu saja berpenghuni, melainkan sangat terkait dengan 
keberadaan penataan ruang yang ada di daerah. Suhandojo dkk, 
(2000:17-23) menyampaikan bahwa dalam penyelengggaraan 
penataan ruang di daerah, pemerintah daerah berkewajiban 
melaksanakan serangkaian tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan Tata Ruang

Dalam mengimplementasikan perencanaan tata ruang, 
terdapat 4 rangkaian kegiatan yang dilalui:

a). Persiapan. Produk rencana yang dihasilkan sesuai 
dengan kebutuhan daerah baik dari segi kualitas 
maupun kelengkapannya. Persiapan ini diperlukan 
agar semua pihak yang terkait (stakeholders) 
dapat menyiapkan keterlibatannya dalam proses 
perencanaan tata ruang;

b). Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR). Ini adalah 
kegiatan utama di antara rangkaian penataan ruang. 
Penyusunan RTR bertujuan agar daerah memiliki 
pedoman arah pembangunan wilayah serta arah 
pemanfaatan ruang berbagai kawasan, sesuai dengan 
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

c). Penetapan RTR. Ini dilakukan agar hasil penyusunan 
RTR memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan 
dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat 
semua pihak dan berfungsi sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata 
ruang. 
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d). Penerbitan dan Publikasi. Ini dilakukan untuk 
memenuhi hak publik mengetahui RTR, sehingga 
diharuskan bagi pemerintah daerah untuk 
menyebarluaskan RTR yang telah ditetapkan dan 
disahkan. 

2) Tahap Pemanfaatan Ruang

a). Pengaturan Pemanfaatan Ruang. Pengaturan ruang 
bertujuan menerapkan dan menetapkan persyaratan 
teknis ruang pada setiap kawasan yang berpedoman 
pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 
Dalam arti setiap kawasan memiliki pengaturan 
teknis satu sama lain, sehingga pemanfataan ruang 
tidak terjadi tumpang tindih.

b). Kebijakan Insentif dan Disinsentif. Penetapan 
kebijaksanaan Insentif  bertujuan memberikan 
keringanan atau ransangan terhadap aktivitas yang 
berkaitan dengan tujuan penataan ruang. Seperti 
tax holiday dalam bidang ekonomi perpajakan, 
pembangunan infrastruktur dan prasarana sosial 
ekonomi dasar dalam bidang fisik, mempermudah 
prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang, 
manajemen lahan misalnya melalui program Kasiba 
(kawasan  siap bangun) dan Lisiba (lingkungan siap 
bangun), dan kemudahan pelayanan tentang data dan 
informasi (Pasal 38 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang). Sementara itu, penetapan 
pengaturan perangkat disinsentif  dengan pengenaan 
pajak yang tinggi, membatasi atau tidak menyediakan 
sarana dan prasarana yang dapat merangsang 
perkembangan wilayah, tidak menutup pemberian 
izin pembangunan atau pembatalan perizinan lokasi 
yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang (Pasal 38 ayat 
(3) UU No. 26 Tahun 2007). Termasuk prasyarat 
kelayakan lingkungan melalui Analisis Mengenai 
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Dampak Lingkungan (AMDAL).

c). Penyelarasan Program Pembangunan dan 
Rencana Tata Ruang. Ini bertujuan menetapkan 
program prioritas pemanfaatan ruang dan 
menentukan rencana pembangunan tahunan dengan 
rencana tata ruang. Program pembangunan tahunan 
harus sesuai dengan pola dan struktur tata ruang 
yang telah disepakati.

d). Sinkronisasi Antarmateri Rencana Tata Ruang. 
Ini bertujuan merumuskan kesepakatan antara 
Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/
Kota tentang pola dan struktur tata ruang wilayah. 
Kesepakatan ini berupa pengaturan teknis ruang-
ruang di wilayah provinsi, di mana provinsi mengatur 
ketentuan umum persyaratan teknis pembangungan, 
sementara wilayah Kabupaten/ Kota mengatur 
teknis operasional baik dari segi peruntukkan, 
dimensi ruang, pola pengelolaan, pengawasan, dan 
penertiban.

3) Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a). Pengawasan. Dimaksudkan mengendalikan 
pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR dan 
memperkecil penyimpangan dari RTR. Fungsi ini 
juga dapat mengetahui penyimpangan pelaksanaan 
pemanfaatan ruang dari rencana yang telah ditetapkan, 
dan upaya penyelesaian jika itu terjadi.

b). Penertiban. Dimaksudkan upaya mengambil 
tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan 
dapat terwujud. Penertiban dilakukan dalam bentuk 
sanksi, baik dalam bentuk hukum maupun denda atas 
penyimpangan RTR, sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 35 dan Pasal 39 UU Penataan Ruang.



Penerapan Kriteria Clear and Clean 
dalam Penyediaan Tanah di Sulawesi Tengah

22

2. Kebijakan penyediaan tanah KTM

Masalah tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan 
sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Dengannya 
manusia bisa menghasilkan makanan dan memenuhi 
kebutuhan sosial budaya lainnya seperti mengadakan ritual 
adat,  obat-obatan, tempat pemakaman manusia, dan lainnya. 
Oleh karena itu, tanah sejak dulu merupakan barang sosial 
dimana siapa saja bisa mengolahnya.

Munculnya kerajaan dan diikuti oleh kolonialisme 
mengubah tanah menjadi benda ekonomi. Sejak itu tanah  
menjadi suatu bagian dari sarana produksi. Politik kolonial 
menjadikan tanah sebagai alat untuk memungut pajak dari 
penduduk pribumi sehingga setiap penduduk yang ingin 
mengolah harus membayar upeti pada raja maupun penguasa 
kolonial.

Kebijakan tersebut kemudian berubah saat kemerdekaan 
dengan lahirnya UU Pokok Agraria tahun 1960 yang 
bertujuan  membangun kesatuan hukum nasional di bidang 
agraria untuk menghilangkan dualisme hukum yang 
diwariskan pemerintah kolonial.

Pada masa Orde Baru UUPA tidak dijalankan. Penguasa 
Orde Baru malah membuat undang-undang yang isinya 
bertentangan dengan semangat UUPA  yaitu UU No. 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dan 
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan. Produk hukum tersebut dibuat bertujuan 
untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga masalah-
masalah ketimpangan agraria yang merupakan salah satu 
mandat yang harus dijalankan oleh pemerintah diabaikan. 
Tidak hanya itu UUPA yang seharusnya dijalankan dengan 
semangat keperpihakan pada rakyat kecil untuk mengatasi  
masalah ketimpangan pemilikan lahan/tanah justru 
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ditafsirkan menurut selera pemerintah untuk melanggengkan 
kekuasaaannya.

Ketika membicarakan masalah penyediaan tanah bagi 
KTM, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai status tanah 
yang dapat dijadikan sebagai lokasi KTM tersebut. Secara 
konseptual status tanah di Indonesia dapat dibedakan atas 3 
(tiga) entitas, yakni tanah negara, tanah hak, dan tanah (hak) 
ulayat. Tanah negara mengandung aspek publik yang berarti 
bahwa negara punya kewenangan mengatur dan menguasai 
tanah oleh negara. Ada pun ruang lingkup tanah negara 
tersebut meliputi: (a) tanah-tanah yang diserahkan secara 
suka rela oleh pemiliknya; (b) tanah-tanah hak yang berakhir 
jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi; (c) tanah-tanah 
yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris; (d) 
tanah-tanah yang diterlantarkan; dan (e) tanah-tanah yang 
diambil untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur 
oleh Perpres No. 36 tahun 2005 yang kemudian diubah oleh 
Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Kepentingan Umum.16 

Sementara itu, tanah hak mengacu kepada Pasal 16 
UUPA antara lain seperti hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan tanah ulayat 
atau tanah hak ulayat secara konsepsi belum begitu jelas 
pengaturannya dalam perundang-undangan. Memang ada 
Pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa “ ... pelaksanaan hak 
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, 
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa 
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan 
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi...”. Pembatasan-
pembatasan atau persyaratan keberadaan hak ulayat pada 

16. Saat ini pengaturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
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ketentuan tersebut membuat tanah ulayat menjadi semakin 
rentan. Padahal dalam kenyataannya hak ulayat secara jelas 
merupakan sumber-sumber  agraria  yang  dikuasai  secara  
bersama-sama  dalam kelompok masyarakat adat.

Ketidakjelasan konsepsi inilah yang kemudian 
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menegasikan hak ulayat 
dengan berlindung pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945  dan menyimpulkan bahwa dengan demikian  maka  
semua  tanah  di  seluruh  negeri  ini  adalah  tanah  negara, 
termasuk  tanah-tanah hak ulayat. Tafsir ini kemudian 
membuat kebijakan dimana tanah-tanah hak ulayat oleh 
pemerintah punya kewenangan untuk menerbitkan hak-hak 
baru seperti HGU.

Gambaran ini menunjukkan bahwa tanah-tanah  
hak  ulayat  sama  dengan  tanah-tanah  negara.  Dengan 
menganggap  bahwa  tanah-tanah  penduduk  asli  setempat 
itu  adalah tanah-tanah hak ulayat yang masuk kategori tanah 
negara, maka negara mengambil  alih semua wewenang 
untuk mengatur, mengurus dan mengadakan hubungan-
hubungan  hukum (antara lain membuat perjanjian-perjanjian 
penggunaan tanah) dengan pihak  ketiga.

Di samping 3 (tiga) jenis status tanah tersebut di atas, 
dikenal juga tanah hak pengelolaan (HPL). Istilah HPL sendiri 
muncul pertama kali dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 
Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan 
Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang 
Kebijaksanaan Selanjutnya. HPL merupakan bagian dari hak 
menguasai negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada 
pemegang HPL. Permenakertrans 15/2007 dalam Pasal 5 
menyebutkan bahwa hak pengelolaan yang selanjutnya disebut 
HPL Transmigrasi adalah hak menguasai dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
instansi pemerintah yang membidangi ketransmigrasian 
untuk pembangunan  transmigrasi.
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Oleh karena itu, untuk pelaksanaan program Transmigrasi 
KTM dapat diberikan di atas tanah HPL maupun di atas tanah 
hak. Perolehan tanah untuk program Transmigrasi KTM 
misalnya adalah suatu tahapan-tahapan kegiatan yang harus 
dilalui oleh seseorang, badan hukum, instansi pemerintah 
untuk memperoleh hak atas tanah bagi kegiatan pembangunan. 
Asal usul tanah/lahan untuk program Transmigrasi KTM 
dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Dalam 
perolehannya, bila tanah negara yang berasal dari kawasan 
hutan didahului dengan pelepasan kawasan hutan sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan. Namun bila 
perolehan tanah negara untuk program transmigrasi berasal 
dari tanah hak maka didahului dengan pembebasan tanah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kriteria penyediaan tanah dalam program Transmigrasi 
KTM adalah jelas serta bebas dari penggunaan dan 
kepemilikan pihak lain. Kriteria ini disebut jelas (clear) dan 
bersih (clean). Clear berarti jelas letaknya, luas dan batas fisik 
tanah yang digambarkan dalam peta. Clean berarti bebas dari 
hak dan/atau peruntukan pihak lain yang dituangkan dalam 
Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor 
pertanahan setempat, bebas dari hak adat/ulayat yang sah dan 
dituangkan dalam Berita acara Penyerahan Hak Atas Tanah 
oleh masyarakat adat setempat, dan diprioritaskan pada areal 
Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam kawasan hutan 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Penyediaan tanah atau lahan dalam pembangunan 
program Transmigrasi KTM didasarkan sejumlah 
pertimbangan, antara lain:

1). masuk dalam kawasan budidaya non kehutanan (APL 
dan HPK) dan tidak bertentangan dengan RTRWP/
RTRWK;

2). luas seluruh wilayah KTM minimal 18.000 Ha, yang 
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diprediksikan berdaya tampung ± 9.000 KK terdiri 
dari transmigran dan penduduk sekitar;

3). memiliki potensial untuk mengembangkan komoditi 
unggulan yang memenuhi skala ekonomis;

4.). mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat 
pertumbuhan yang sudah ada;

5). kawasan yang diusulkan bebas dari peruntukan pihak 
lain, tidak mengandung masalah sosial, merupakan 
aspirasi masyarakat setempat dan atau badan usaha;

6). usulan pembangunan KTM merupakan kesepakatan 
bersama antara pemerintah kabupaten dan DPRD.

Permen No. 15 Tahun 2007 (Pasal 4-8) secara jelas 
memberi arahan dalam penyediaan tanah dalam program 
Transmigrasi KTM. Pemerintah daerah menyediakan tanah 
bagi penyiapan permukiman transmigrasi sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan fungsi 
kawasan hutan. Selain itu penyediaan tanah bagi penyiapan 
permukiman transmigrasi  ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Perencanaan Areal oleh Gubernur berdasarkan 
rekomendasi dari Bupati/walikota yang dilengkapi dengan 
peta skala 1 : 50.000. 

3. Strategi  kebijakan  KTM

Pemerintah menyusun program Transmigrasi KTM 
dengan tujuan dan sasaran tertentu. Beberapa tujuan dari 
pembangunan KTM adalah: (a) menciptakan sentra-sentra 
agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi 
swasta untuk menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi 
transmigran dan penduduk sekitar, serta membuka peluang 
usaha dan kesempatan kerja; (b) meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar; dan 
(c) meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk 
sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. 
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Sedangkan sasaran dari pembangunan KTM adalah: (a) 
peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa 
dan perdagangan; (b) peningkatan produktivitas transmigran 
dan penduduk sekitarnya; (c) peningkatan pendapatan asli 
daerah; (d) peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang 
berwawasan lingkungan; (e) perluasan kesempatan kerja; dan 
(f) peningkatan jaringan infrastruktur. 

Untuk mewujudkan program Transmigrasi KTM 
diperlukan dukungan kegiatan usaha transmigran yang 
berada di belakangnya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan 
KTM perlu melakukan pembangunan WPT yang dapat 
mendorong tumbuhnya suatu kota. Konsep pengembangan 
WPT menyebutkan bahwa WPT akan terdiri atas sejumlah 
Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan setiap SKP akan 
terdiri dari beberapa UPT atau desa di mana masing-masing 
hirarki permukiman memiliki pusat, Desa Utama untuk 
setiap SKP dan Pusat Desa untuk setiap UPT atau desa. 
Dengan demikian KTM akan membawahi Desa-Desa Utama 
dan Desa Utama akan membawahi Pusat-Pusat Desa di 
mana antar Pusat Desa dengan Desa Utama dan antar Desa 
Utama dengan KTM akan terhubungkan dengan jaringan 
transportasi baik darat ataupun air/sungai. 

Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah 
meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat 
transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan 
integrasi permukiman transmigrasi sehingga ekonomi 
dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara 
berkelanjutan (UU No. 15 Tahun 1997 Jo. UU No.29 Tahun 
2009). Untuk memenuhi hal tersebut maka dikembangkan 
tiga jenis transmigrasi, yaitu: Pertama, Transmigrasi 
umum, yaitu jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang 
mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja 
dan usaha; Kedua, Transmigrasi swakarsa berbantuan, yaitu 
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jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/
atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan 
usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang 
berpotensi berkembang untuk maju; dan Ketiga, Transmigrasi 
swakarsa mandiri, yaitu jenis transmigrasi yang merupakan 
prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, 
layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Untuk pengembangan usaha, pemerintah telah 
memberikan panduan berdasarkan Keputusan Menteri 
Transmigrasi No. 124 Tahun 1990 yang menetapkan 
bahwa pada pola permukiman dan pengembangan usaha 
pokok transmigrasi meliputi: (a) Pola Tanaman Pangan, 
(b) Pola Tanaman Perkebunan, (c) Pola Perikanan, (d) Pola 
Budidaya Hutan/Hutan Tanaman Industri, dan (e) Pola 
Jasa/Industri. Dalam pelaksanaannya, pola permukiman dan 
pengembangan usaha transmigrasi ini diarahkan dengan 
mekanisme transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. 
Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok Tanaman 
Pangan adalah permukiman transmigrasi yang sejak awal 
dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha 
dan memperoleh pendapatan dari usaha tani tanaman pangan 
dengan tipe lahan berupa lahan kering dan lahan basah. 
Tanaman pangan yang dikembangkan meliputi tanaman padi, 
palawija dan hortikultura. Permukiman transmigrasi dengan 
usaha pokok tanaman perkebunan adalah permukiman 
transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar 
transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari 
usaha tanaman perkebunan. Dalam pelaksanaannya dikenal 
adanya Perusahaan Inti dan dan Plasma (transmigran). 

Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok perikanan 
dalam pelaksanaannya terbagi atas pola usaha tani nelayan 
dan tambak. Permukiman transmigrasi dengan usaha 
pokok tani nelayan adalah permukiman transmigrasi yang 
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sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya 
berusaha dan memperoleh pendapatan dari menangkap 
dan atau mengumpulkan ikan. Permukiman transmigrasi 
dengan usaha pokok tani tambak adalah permukiman 
transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar 
transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari 
budidaya tambak.  Permukiman transmigrasi dengan usaha 
pokok Budidaya Hutan/Hutan Tanaman Industri (HTI) 
adalah permukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang 
untuk sebagian besar pendapatan transmigrannya bersumber 
dari budidaya hutan tanaman. Pengelolaannya berdasarkan 
atas asas kelestarian, asas manfaat, dan asas perusahaan. 
Permukiman transmigrasi pola Jasa adalah penyelenggaraan 
transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar 
transmigrannya berusaha pada dan memperoleh pendapatan 
dari usaha jasa yang diberikan. Sedangkan pola permukiman 
transmigrasi di daerah industri adalah permukiman 
transmigrasi yang   sejak awal dirancang untuk transmigran 
guna melakukan usaha industri dan atau usaha pokok tertentu 
secara berkesinambungan di zona industri. 

Dalam UU No. 15 Tahun 1997 Jo. UU No.29 Tahun 2009, 
wilayah pengembangan transmigrasi merupakan wilayah 
potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman 
transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah 
yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini 
berati bahwa paradigma pembangunan transmigrasi  didesain 
untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Hal inilah kemudian  
membuat kawasan transmigrasi terbuka bagi penanaman 
modal, khususnya investasi agribisnis berbasis lahan. Dengan 
demikian pengembangan wilayah transmigrasi, bukan 
lagi dilihat dari aspek potensi sumber daya alam dengan 
keunggulan komoditas tertentu yang dikelola tapi lebih 
kepada usaha yang dikembangkan investor. Jenis komoditas 
yang banyak diminati investor di daerah transmigrasi adalah 
komoditas perkebunan terutama kelapa sawit. 
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Transmigran dan masyarakat setempat hanya dilihat 
sebagai tenaga kerja dan menempuh strategi kerjasama 
kemitraan. Upaya ini untuk mengurangi berbagi resiko 
usaha. Melalui sistem kemitraan, diharapkan kegagalan usaha 
yang diakibatkan oleh penjarahan dan sengketa lahan dapat 
dihindari karena masyarakat/transmigran merasa turut 
memiliki unit usaha dari keseluruhan uasaha yang dikelola.  

Agropolitan muncul sebagai alternatif  dalam model 
pengembangan kawasan transmigrasi yang bertujuan 
diantaranya mengubah daerah pedesaan dengan cara 
memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota yang telah 
disesuaikan pada lingkungan pedesaan dan memperluas 
hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas 
desanya sehingga terbentuk suatu sosio ekonomi dan 
politik yang lebih luas. Menurut Sitorus dan Nurwono 
(1998) apabila konsep agropolitan akan digunakan dalam 
program pembangunan transmigrasi dan masyarakat sekitar 
permukiman transmigrasi maka gagasan agropolitan dapat 
diusulkan dibangun pada lokasi yang baru sama sekali (WPT) 
atau pada lokasi yang sedang tumbuh. Pada lokasi yang 
sedang tumbuh, di sini sifatnya memanfaatkan lokasi- lokasi 
lama yang dinilai mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi 
yang baik. Penerapan konsep agropolitan pada kawasan 
transmigrasi dicirikan oleh hinterland (daerah belakang yang 
meliputi minimum 500.000 penduduk atau 100.000 kepala 
keluarga transmigran atau rumah tangga petani) yang dirintis 
pembukaannya oleh Wilayah-Wilayah Pengembangan Partial 
Transmigrasi (sekitar 10 WPP, daya tampung 1 WPP ± 
10.000 KK) dengan jenis-jenis perwilayahan komoditas 
pertaniannya yang jelas, sedangkan pusat-pusat pertumbuhan 
adalah kota-kota tani (dengan penduduk 5.000-10.000 KK) 
yang dilengkapi dengan berbagai jenis sarana dan prasarana 
yang menunjang untuk kegiatan pertanian secara berjenjang 
(jelas hirarki kotanya). 
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Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan pada setiap 
jenjang didasarkan pada pembentukan pusat-pusat 
pertumbuhan baru berupa orde-orde pembangunan: Orde I  
berfungsi sebagai kota perdagangan yang berorientasi ekspor 
yang dilengkapi dengan berbagai kegiatan tersier (jasa, 
perdagangan ekspor impor, serta pendidikan dan perbankan) 
yang disesuaikan dengan kebutuhan rantai tata niaga 
pertanian (processing, marketing dan exporting) sampai dengan 
pelabuhan tempat mengekspor hasil-hasil pertaniannya. Orde 
II,  berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kegiatan-kegiatan 
ekonomi industri sekunder berupa industri pengolahan 
dan manufacturing produk pertanian (pembuatan produk-
produk pasar) yang dilengkapi dengan kegiatan tersier 
(jasa, perdagangan, perbankan, pelatihan, pendidikan serta 
penyiapan tenaga terampil, siap pakai dan tenaga kerja yang 
mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai). 

Orde III, berfungsi sebagai pusat koleksi dari berbagai jenis 
komoditas pertanian yang dikembangkan serta ditunjang dan 
dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang 
terutama pasar, pergudangan, sarana perhubungan yang 
mempunyai akses terhadap kawasan-kawasan produksi dan 
daerah belakang lainnya. Pembentukan kota tani orde III di 
wilayah permukiman transmigrasi diperkirakan baru akan 
terwujud setelah sekitar 10-15 tahun, tergantung dari potensi 
daerah dan jenis komoditi yang dikembangkan (Sitorus dan 
Nurwono, 1998). 

Transmigrasi, dalam tata ruang wilayah propinsi masuk 
dalam kategori kawasan pemukiman, dimana pemukiman itu 
sendiri bagian dalam kawasan budidaya. Dalam UU No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan kawasan 
budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya a1am, sumber daya rnanusia, dan sumber daya buatan.  
Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan 
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lindung, meliputi kawasan budidaya pertanian (pedesaan) 
dan budidaya non pertanian (perkotaan) yang kondisi fisik 
dan potensi sumber daya alamnya perlu dimanfaatkan guna 
kepentingan produksi dalam rangka memenuni kebutuhan 
manusia (termasuk permukiman) serta pembangunan pada 
umumnya. 
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Kawasan permukiman merupakan kawasan yang 
diperuntukkan bagi permukiman penduduk. Dalam kebijakan 
Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin di dalam RTRW 
Provinsi Sulawesi Tengah ditentukan ada empat kriteria 
kawasan permukiman adalah:

1). Lahan sesuai untuk permukiman dengan masukan 
teknologi yang ada.

2). Ketersediaan air terjamin

3). Lahan yang terkait dengan kawasan hunian yang 
telah ada/ berkembang

4). Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan 
basah.

Dalam penerapannya, kawasan permukiman 
mencakup permukiman kota dan permukiman perdesaan. 
Untuk permukiman pedesaan keberadaan permukiman/ 
perkampungan yang ada akan menjadi dasar, dengan 
mempertimbangkan kemungkinan perluasannya. Ada 
kemungkinan pengembangan permukiman transmigrasi 
sebagai permukiman baru pada bagian kawasan budidaya 
yang sesuai/layak untuk itu.

PROFIL LOKASI PROGRAM KOTA 
TERPADU MANDIRI 
DI SULAWESI TENGAH

3
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Pengembangan kawasan budidaya non pertanian terdiri 
dari pemukiman perkotaan dan perdesaan. Pemukiman 
perkotaan lebih mengarah pada pemukiman yang mendukung 
kegiatan dan fungsi kota (pemerintahan, perdagangan, jasa, 
dan industri) sedangkan pemukiman perdesaan diarahkan 
pada sentra pengembangan pertanian tanaman pangan dan 
perkebunan. Pengembangan permukiman perkotaan Provinsi 
Sulawesi Tengah diarahkan pada fungsi kota pemerintahan, 
perdagangan, jasa, industri, pariwisata, koleksi dan distribusi 
regional dan lokal, dan kota-kota kecamatan yang berskala 
lokal.

Perkembangan permukiman perkotaan cenderung terjadi 
di kawasan-kawasan strategis, karena berada pada jalur jalan 
arteri primer dan kolektor primer. Perkembangan permukiman 
perkotaan akan terjadi pada simpul atau persimpangan 
strategis yang menghubungkan daerah hinterland potensial, 
seperti kota yang berada di bagian tengah seperti Parigi, 
Sausu, Tolai, dan Toboli yang relatif  berkembang pesat 
perkembangan kotanya, di wilayah yang dihubungkan oleh 
jalan lokal primer cenderung berkembang di Tawaili, Toili, 
dan Ogotua.

Kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah pada 
umumnya mengikuti pola linear yaitu mengikuti bentang 
alam dan atau fisiografi kemiringan lereng. Sebagian besar 
permukiman daerah pada daratan rendah yaitu pada pesisir 
pantai, sedang untuk daerah dataran tinggi hanya terdapat di 
beberapa tempat antara lain seperti:

1). Kabupaten Donggala: Kecamatan Palolo, Kulawi, 
Pipikoro, Kulawi Selatan, Pinembani dan Kinovaro.

2). Kabupaten Poso: Kecamatan Lore Utara, Lore 
Tengah, Lore Selatan, Pamona Utara, Pamoia Timur 
dan Pamona Selatan 
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3). Kabupaten Morowali: Kecamatan Mori Atas dan 
Kecamatan Lemo

4). Kebupaten Tojo Una-Una: Kecamatan Ampana 
Tete (Dataran Bulan) dan Kecamatan Tojo (Dataran 
Bugi).

Saat ini pemerintah mengembangkan transmigrasi 
dengan skema Kota Terpadu Mandiri dan menunjuk  lokasi 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada 5 (lima) kabupaten, yaitu 
Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una Una, Poso, Morowali 
dan Buol. Namun dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 
pengembangan unit transmigrasi di Provinsi Sulawesi 
Tengah sudah tidak tersedia lahan yang kriteria dan skoring 
lahan uutuk pengembangan permukiman untuk pusat  lokasi 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) hanya 4 (empat) kabupaten, 
yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una Una, Toli-Toli 
dan Buol. Untuk mengetahui bagaimana profil lokasi KTM di 
lima kabupaten di Sulawesi Tengah akan diuraikan di bawah 
ini.

1. KTM Air Terang di  Kabupaten Buol

Setelah dimekarkan pada November 1999 melalui UU 
No. 51 Tahun 1999, Kabupaten Buol yang dulu masuk 
dalam wilayah administratif  Kabupaten Buol-Tolitoli berdiri 
sendiri menjadi kabupaten ke-7 di Sulawesi Tengah. Wilayah 
Kabupaten Buol mempunyai luas 4.043,57 Kilometer Persegi 
atau sekitar 5,94 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah 
Kecamatan Tiloan yaitu 1.437,70 Kilometer Persegi.

Wilayah administrasi Kabupaten Buol terdiri dari 11 
kecamatan, 100 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Buol 
terletak antara 0,350 - 1,200 Lintang Utara dan 120,120 - 122, 
090 Bujur Timur, sebagian wilayahnya berbatasan langsung 
dengan pantai yang menyebabkan Kabupaten Buol memiliki 
temperatur udara yang panas, dengan rata-rata curah hujan 



Penerapan Kriteria Clear and Clean 
dalam Penyediaan Tanah di Sulawesi Tengah

36

pada tahun 2008 yaitu 190,2 mm dengan maksimal curah 
hujan pada bulan November.

Kabupaten Buol yang terletak pada bagian ujung 
utara Provinsi Sulawesi Tengah, yang berbatasan dengan 
Provinsi Gorontalo, memiliki peran yang cukup strategis 
secara kewilayahan dalam skala nasional maupun provinsi. 
Peran strategis Kabupaten Buol dalam konstelasi regional 
dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu keterkaitan sistem 
perkotaan dan pusat pelayanan wilayah, serta keterkaitan 
sumber daya alam. Dilihat dalam sistem perkotaan baik 
sistem perkotaan nasional maupun provinsi, Kabupaten Buol 
memiliki peran sebagai kota pendukung percepatan kota-kota 
pusat pertumbuhan nasional dalam hal ini adalah pendukung 
Kawasan Andalan (KA) Toli-Toli dan sekitarnya, sebagaimana 
tersurat dalam PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya alam, Kabupaten 
Buol merupakan salah satu penghasil komoditas yang tidak 

Pintu gerbang KTM Air Terang
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hanya dinikmati oleh penduduk Kabupaten Buol, tetapi juga 
penduduk disekitarnya. Seperti diketahui Kabupaten Buol 
memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah baik 
sumber daya alam yang berada di daratan maupun yang 
berada di kawasan pesisir dan laut.

Kabupaten Buol juga menjadi salah satu pusat 
pengembangan aktivitas transmigrasi di Provinsi Sulawesi 
Tengah yaitu dengan pengembangan KTM Air Terang 
di  Kecamatan Tiloan. Keberadaan wilayah pengembangan 
transmigrasi ini menjadikan peran Kabupaten Buol tidak 
hanya peran regional dalam lingkup Provinsi Sulawesi 
Tengah tetapi juga memiliki peran dalam kontelasi nasional, 
khususnya bagi wilayah-wilayah di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 
Tenggara sebagai daerah asal transmigran yang menempati 
unit permukiman transmigrasi di Kabupaten Buol, namun 
pembangunan KTM Air Terang bagi masyarakat  merupakan 
hal yang baru dan belum difahami secara baik, terutama 
tentang manfaat apa yang akan dirasakan oleh masyarakat. 
Apalagi pembangunan yang dilakukan di pusat KTM telah 
terkatung-katung hingga kurang lebih 3 (tiga) tahun. 
Masyarakat melihat fasilitas yang dibangun telah rusak dan 
terlantar sehingga terlihat menjadi pembangunan yang sia-sia 
dan penghamburan anggaran negara. Seandainya pengaspalan 
terhadap jalan yang dilakukan pada jalan dalam lokasi pusat 
KTM tersebut dilakukan pada jalan di dalam  akan sangat 
bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula dengan fasilitas 
lainya yang telah dibangun di dalam lokasi pusat KTM

Wilayah KTM Air Terang,  secara geografis  terletak 
pada posisi antara 120˚ 58’’ 00‘‘ s.d. 122˚ 10’ 00’’ BT dan 
00˚ 40’ 00’’ s.d. 01˚ 20’ 00’’ LU, dengan luas kawasan sekitar 
158.000 Ha.17 Sedangkan berdasarkan wawancara dengan 
Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten 

17. http://www.depnakertrans.go.id/microsite/KTM/?show=p15, diunduh pada tanggal 
02 Maret 2012
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Buol luasan Kawasan KTM Air Terang yakni 154.000 Ha.18 

Kawasan KTM Air Terang dipusatkan dalam wilayah 
administratif   dengan jarak kurang lebih 2 Km dari pusat 
pemerintahan  Kecamatan Tiloan. Luasan wilayah yang 
dijadikan pusat KTM Air Terang di Desa Air Terang, menurut 
Bupati Buol Amran H.A. Batalipu yakni 120 Ha.19, namun 
berdasar hasil pengambilan data lapangan yang merujuk pada 
site plan, luas wilayahnya dalam APL : 168 Ha. dan HPK : 14 
Ha., jadi total luasnya kurang lebih 180 Ha. Kawasan tersebut 
yang telah direncanakan sejak Tahun 2006, kemudian 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol20 

pada tahun 2009 yang lokasi dan wilayahnya, meliputi 4 
kecamatan yaitu: Kecamatan Tiloan, Kecamatan Momunu, 
Kecamatan Bukal dan Kecamatan Bokat. Sedangkan lokasi 
perencanaan pengembangannya meliputi 7 Kecamatan yakni : 
Kecamatan Lakea, Keramat, Biau, Bunobogu, Gadung, Palele 
Barat dan Palele.

Kawasan KTM Air Terang terletak pada bagian utara 
Pulau Sulawesi yang berbatasan langsung dengan laut 
Sulawesi dengan batas-batas kawasan sebagai berikut : 

•	 Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Biau (dulu 
bernama Lipunoto) dan Laut Sulawesi 

•	 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Parigi 
Moutong dan Prov. Gorontalo. 

•	 Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Toli Toli.

•	 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 
Bunobogu. 

18.  Indept interview dengan Ruslan B. Samma, S.Ip. (NIP. 19641117 198603 02 018) 
Kepala Bidang Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Buol, tanggal 23 April 
2012, Pkl. 11.45 Wita.

19. Lihat Liputan Harian Mercusuar.com, http://www.harianmercusuar.com/ diunduh 
pada tanggal 6 Maret 2012

20. Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Kota 
Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol, ditetapkan tanggal 15 Juli 2009.
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Pencapaian Lokasi, Kawasan KTM Air Terang berjarak 
kurang lebih 2-3 km dari pusat pemerintahan. Kawasan 
tersebut berada pada posisi jalur persimpangan Kabupaten 
Buol dan Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan 
Jalan Lintas Selatan Barat. Jalur jalan lintas tersebut dapat 
tempuh dengan jarak kurang lebih 610 km sampai tiba di 
Kota Buol. Untuk mencapai kawasan KTM Air Terang dapat 
menggunakan transportasi pesawat udara yakni dari Bandara 
Mutiara Kota Palu ke Bandara Pogogul Kota Buol, dengan 
waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari Kota Buol ke KTM 
Air Terang ditempuh dengan perjalanan darat dengan waktu 
tempuh kurang lebih 1,5 jam dengan jarak tempuh kurang 
lebih 40 km. Alternatif  lain menuju KTM Air Terang dapat 
ditempuh melalui jalan darat langsung dari Kota Palu – Kota 
Buol – KTM Air Terang dengan waktu tempuh kurang lebih 
22 jam dan jarak tempuh kurang lebih 650 km.

Kesesuaian Lahan, Luas Kawasan KTM Air Terang sekitar 
158.000 Ha atau sekitar 39.5% dari luas Kab. Buol yang 
terdiri dari 11,25 % (17.775 Ha) merupakan lahan dataran, 
22,7 % (35.886 Ha) lahan landai, 28,31 % (44.729 Ha) lahan 
bergelombang dan 37,74 % (59.629 Ha) lahan curam/gunung. 
Lahan tersebut merupakan lahan yang subur dengan curah 
hujan cukup (6 bulan basah) dan sesuai untuk dikembangkan 
tanaman perkebunan maupun tanaman pangan seperti padi, 
jagung, palawija, jeruk, coklat dan kelapa sawit.

Kondisi Sosial Ekonomi. Mata pencaharian utama di 
kawasan ini adalah pada sektor kegiatan pertanian, perkebunan 
dan peternakan atau sekitar 84,5 % dan sisanya pada sektor 
perdagangan, jasa, industri, kontruksi dan pemerintahan. 
Jumlah penduduk di Kawasan KTM ini (kecamatan Momunu; 
Tiloan; Bokat dan Bukai) berjumlah 48.033 jiwa atau 12.485 
KK. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten 
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Buol sekitar 40,4 % dari jumlah penduduk Buol (118.892 jiwa).21 

 Jenis tanaman pangan yang dominan dibudidayakan meliputi: 
padi 16.233 ton/ th (luas 7.778 Ha) , jagung 1.381 ton/th (524 
Ha), selain tanaman pangan juga dibudidayakan jenis tanaman 
perkebunan antara lain kelapa 2.760 ton/th (3.236 Ha), coklat 
1.028 ton/th (4.914 Ha) dan kelapa sawit 180.000 ton/th 
(22.000 Ha). Sedangkan di sektor perternakan diusahakan 
sapi, kambing, kuda, kerbau, dan ayam buras. Saat ini ada 
beberapa investor yang telah dan akan mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit antara lain: 

1). PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS 
(PT. HIP) yang merupakan anak perusahaan 
PT. CIPTA CAKRA MURDAYA (CCM)22 

sejak Maret 1995 beroperasi di 3 (tiga) kecamatan 
yakni: Kec. Momunu, Kec. Bokat dan Kec. Bunobogo. 
Pencadangan lahan yang diusul oleh BPN Kab. 
Buol Toli-toli untuk PT. Cipta Cakra Murdaya 
sebagai induk perusahaan, kurang lebih 51. 000 Ha. 
berdasarkan SK. Kepala Kantor BPN No.400-190 
tanggal 7 Juni 1995. Kemudian keluar izin kriteria 
dari Menteri Pertanian No. HK. 350/E5.47/02.96 
seluas 40.000 Ha. Ketersediaan lahan yang dapat 
memperoleh persetujuan pencadangan lahan 
tersebut tertuang dalam surat Menteri Kehutanan 

21. Kabupaten Buol dalam angka, 2010
22. PT. Hartati Inti Plantation (HIP) dari grup PT. Central Cipta Murdaya (CCM), sebuah 

grup perusahaan yang membawahi lebih dari 50 perusahaan yang bergerak di 
bidang produk logam, konstruksi, kehutanan, kayu, tekstil, dan perkebunan (Eva 
Martha Rahayu, 2006). Perusahaan milik konglomerat pasangan suami-istri Siti Har-
tati Tjakra dan Murdaya Widyamirta Poo yang beroperasi di Kabupaten Buol Tolitoli 
(telah dimekarkan menjadi Kabupaten Buol) kini memiliki areal perkebunan kelapa 
sawit yang telah ditanami mencapai 12.000 hektar di wilayah Kecamatan Bukal, 
Kecamatan Bokat, Kecamatan Momunu dan Kecamatan Tiloan dan sebuah pabrik 
CPO dengan kapasitas produksi 70.000 ton pertahun di kompleks perkebunannya itu. 
Lihat Transisi Kapital Di Sulawesi Tengah (1) : Pengalaman Industri Perkebunan Kelapa 
Sawit. Arianto Sangaji, mahasiswa doktoral antropologi di York University, Canada. 
Tulisan ini dipresentasikan dalam diskusi dengan aktivis-aktivis tanah dan lingkungan 
Sulawesi Tengah, 28 Agustus 2009 di Palu.
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No.238/Menhut-II/1997 tanggal 27 Februari 
1997 untuk luas lahan 31.750 Ha. Pada tahun 1998 
keluar persetujuan melalui SK. Menhut No. 173/
Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, dengan 
luas areal yang di izinkan kurang lebih 51.000 Ha, 
(tepatnya 50. 822 Ha) sedangkan 31.750 Ha masih 
pencadangan dan 19.122 Ha yang disetujui untuk 
dilepaskan. Dinas Perkebunan Buol sendiri mencatat 
baru satu investor sawit yang beroperasi di wilayah 
Kab. Buol, yakni PT Citra Cakra Murdaya (CCM) 
sejak 2008. CCM mengantongi izin hak guna usaha 
(HGU) untuk lahan seluas 22.780,86 ha, tetapi yang 
telah ditanami sekitar 13.400 ha. Sebanyak 12.000 
ha. lahan CCM merupakan kebun inti, sedangkan 
sisanya berupa kebun plasma.

2). PT. Sonokeling Buana (SB) bersama Artalita Group, 
20 Januari 2012 resmi membuka perkebunannya di 
Kabupaten Buol, walupun sebelumnya menghadapi 
berbagai sorotan tidak sedap dari berbagai kalangan 
masyarakat, baik yang ada di Buol maupun di 
luar Buol. Pemkab Buol melalui Surat Keputusan 
Bupati Buol No. 600/97.05/Bag. tanggal 12 April 
2011, telah menyetujui izin lokasi yang menjadi 
sasaran perkebunan kelapa sawit, yakni di Wilayah 
Kecamatan Tiloan dengan luas areal yang diberikan 
19.500 hektar, yang tersebar di tiga desa, yakni Desa 
Kokobuka, Lomuli dan . Revitalisasi perkebunan 
plasma bagi masyarakat calon petani plasma yang 
tergabung pada lima wadah Koperasi Plasma binaan 
perusahaan tersebut. Kelima wadah koperasi antara 
lain Koperasi Sadar Tani Desa Kokobuka, Hukid 
Kuonoto Desa Lomuli, Harapan Jaya Desa Panilan, 
Berkah Lestari Desa Monggonit, dan Koperasi Karya 
Sejahtera. Untuk pelaksanaan program revitalisasi 
perkebunan plasma sawit bagi calon petani plasma 
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yang tergabung dalam lima wadah koperasi 
tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat, akan 
mendukung pembiayaanya melalui pemberian 
kredit UMKM. Dukungan pembiayaan tersebut, 
akan direalisasikan setelah kegiatan perkebunan inti 
dan plasma itu sudah berjalan normal (Kuswiyoto, 
Direksi BRI). Mekanismenya, pemberian kredit 
untuk pengembangan plasma milik petani plasma, 
tentunya akan direalisasikan langsung melalui PT. 
Sono Keling Buana sebagai perusahaan inti dalam 
pengelolaan perkebunan sawit di daerah ini.

3). PT. William Planteser Sejati dan PT. Luwuk Agro, 
berencana mengembangkan perkebunan sawit 
seluas 55.000 hektare di Kabupaten Buol, Sulawesi 
Tengah, dalam waktu dekat. PT. William Planteser 
Sejati menjajaki penggunaan lahan hingga 40.000 
ha., sedangkan PT. Luwuk Agro sekitar 15.000 
ha. Dua calon investor tersebut telah mengajukan 
proposal kepada Pemerintah Kabupaten Buol, yang 
akan menjadi dasar permohonan izin investasi. PT. 
William mengincar lahan di wilayah Kecamatan 
Biau bagian Barat, Kecamatan Karamat dan Lakea,  
sedangkan PT. Luwuk Agro, menginginkan kebun 
kelapa sawit di Kecamatan Bukal.

Sarana dan Prasarana, Prasarana jalan di dalam Kawasan 
terhubung dengan sistem jaringan jalan kabupaten, baik 
antar kecamatan maupun antar desa-desa yang ada. Kondisi 
jalan sebagian sudah beraspal dan perkerasan batu pecah 
sirtu. Selain itu terdapat  Bandar Udara Pogogul ± 30 
Km dari kota Air Terang atau 10 Km dari Kota Buol. Di 
kawasan ini terdapat pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Laut 
Leok di Kecamatan Lipunoto dan Pelabuhan Laut Lokodidi 
di Kecamatan Bunobogu. Prasarana/Sarana lainnya yang 
tersedia di Kawasan KTM Air Terang meliputi pembangkit 
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tenaga listrik, air bersih, telekomunikasi, perhotelan, pusat 
perbelanjaan dan perbankan. 

Potensi Wilayah. Berdasarkan hasil analisa kesesuaian 
lahan, komoditas tanaman yang layak dikembangkan pada 
Kawasan KTM Air Terang adalah Padi, Kakao, Jagung dan 
kelapa sawit dan komoditas unggulan adalah kelapa sawit. 
Pengembangan kawasan ini akan diarahkan kepada swasta 
(Investor) dan akan terintegrasi dengan pengembangan lahan-
lahan usaha transmigrasi, dimana kebun-kebun swasta akan 
berperan sebagai inti dan kebun-kebun transmigran menjadi 
plasmanya. Areal Kawasan KTM Air Terang yang sudah 
direkomendasikan Bupati Buol untuk dikembangkan adalah 
seluas 49.950 Ha terdiri dari APL dan HPK (proses pelepasan 
oleh Menhut). Rencana pengembangan transmigrasi baru 
di Kawasan KTM Air Terang meliputi : Kecamatan Tiloan 
tahun 2008 (350KK / 1500 Ha), tahun 2009 (350 KK / 1500 
Ha.), di Kecamatan Bokat tahun 2010 (400 KK/2000 Ha.), 
tahun 2011 ( 400 KK / 2000 Ha). Untuk mendukung kegiatan 
yang berlangsung di Pusat KTM Air Terang akan dibangun 
fasilitas-fasilitas antara lain Pusat Kegiatan Ekonomi 
Wilayah, Pusat Kegiatan Industri Pengolahan Hasil, Pusat 
Pelayanan Jasa dan Perdagangan, Pusat Pelayanan Kesehatan, 
Pusat Pendidikan Menengah, Sarana Pendukung Pengelola 
dan Pemerintahan, Fasilitas Umum dan Sosial, Jalan Utama 
(Boulevard), Jalan Lingkungan Kota, Jalan Lingkar Luar Kota.

Kondisi Transmigran. Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa penempatan lokasi pemukiman rumah transmigran 
(UPT Bokat VII) belum layak. Pemukiman ada yang berada 
di bantaran Sungai Kokobuka, sehingga ada rumah rawan 
untuk hanyut terbawa arus sungai jika air sungai meluap 
(tidak layak lingkungan); Pembagian Jadup (jatah hidup) 
yang sejak penempatan tahun 2010, hingga sekarang tahun 
2012 belum tuntas, padahal jadup seharusnya selesai dalam 
tahun pertama penempatan. Fasilitas rumah transmigran 
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yang tidak layak huni, jamban keluarga yang telah rusak 
sebelum digunakan, penyediaan sumber air dari sumur yang 
disediakan tidak layak konsumsi. Disamping itu kondisi air 
sumur yang pada saat musim panas airnya kering dan pada 
saat musim hujan airnya keruh. Fasilitas umum yang ada 
seperti masjid, sekolah, puskesmas pembantu dan gudang 
selayaknya telah ada pada saat penempatan awal transmigran 
pada tahun 2010, namun saat ini kunjungan yang dilakukan 
pada bulan Mei 2012 persiapan pembangunan fasilitas 
umum baru akan dimulai. Penyediaan lahan olahan (LO II) 
seluas 1 Ha. yang belum terbuka dan masih berisi pohon-
pohon besar, membuat transmigran tidak mampu membuka 
dan mengolahnya. Sehingga lahan-lahan yang seharusnya 
dimanfaatkan untuk bertani tidak termanfaatkan. Dari 
kondisi tersebut yang menyebabkan sebagian transmigran 
penduduk asal (TPA) yang ada di UPT Bokat VII, tidak betah 
dan pulang kampung ke daerah asal. TPA yang berjumlah 
50 kk, dengan rincian: 10 kk dari Ciamis: pulang kampung 
7 kk., 25 kk dari Tanggerang: pulang 5 kk, 15 kk dari 
Sukabumi: pulang 5 kk. Ketidakbetahan TPA diperparah 
dengan akses jalan yang harus melintasi sungai besar dan 
setiap hujan deras meluap dan tidak bisa diseberangi.23 

 Lahan produksi masyarakat lokal semakin sempit 
sebagaimana hasil pengamatan terhadap masyarakat lokal 
karena penyerobotan yang dilakukan oleh masyarakat luar, 
perusahaan, maupun pemerintah akibat pembangunan 
program Transmigrasi KTM. 

APL makin Meluas - Penyediaan tanah untuk KTM, 
selain berdampak pada semakin sempitnya lahan olahan 
produksi masyarakat lokal, juga berdampak pada luasan 
lahan kawasan hutan menjadikan berkurang. Kekurangan-

23. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) di rumah Juanda Madusila tokoh masyarakat 
(Kepala Desa Binaan Nanasan) UPT Bokat VII Kecamatan Tiloan, tanggal 27 April 2012, 
Pkl. 13.05 Wita.
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kekurangan  tersebut tentu saja menambah kawasan APL 
yang dikelola untuk pembangunan KTM. Di Kabupaten 
Buol, luas hutan tahun 2008 yaitu sebesar 416.841,00 Ha 
dengan jenis lahan terluas adalah areal penggunaan lain 
(APL) sebesar 195.126,89 Ha diikuti kawasan hutan produksi 
tetap seluas 103.107,25 Ha dan terkecil adalah hutan suaka 
alam dan hutan wisata seluas 9.802,00 Ha (RTRW Kabupaten 
Buol 2011-2030). Luas APL bertambah cukup signifikan dari 
tahun 2006-2008 seluas 23.953,69 Ha. Pertambahan APL 
ini disebabkan karena beralihnya fungsi hutan di Kabupaten 
Buol (penurunan status/pelepasan status). Bertambahnya 
luasan APL karena ditengah-tengah kawasan KTM terdapat 
perusahaan yang rakus lahan dalam mengoperasikan 
usahanya. Selain itu dalam proses HGU di Kabupaten Buol, 
pengurusannya lebih cepat jika dibanding mengurus lahan 
masyarakat (lokal/transmigran). Misalnya penyediaan lahan 
untuk PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS  berdasarkan 
SK. Kepala Kantor BPN No.400-190 tanggal 7 Juni 1995 
setahun kemudian sudah keluar izin kriteria dari Menteri 
Pertanian No. HK. 350/E5.47/02.96, setahun berikutnya 
keluar surat Menteri Kehutanan No.238/Menhut-II/1997 
tanggal 27 Februari 1997 untuk luas lahan 31.750 Ha setahun 
kemudian keluar lagi persetujuan melalui SK. Menhut No. 
173/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, dengan luas 
areal yang di izinkan kurang lebih 51.000 Ha untuk dilepaskan. 
Jika dibandingkan dengan pelayanan, transmigran misalnya 
penempatannya tahun 2010 Sampai sekarang (Mei 2012) 
penyediaan lahan olahan (LO II) seluas 1 Ha belum terbuka 
dan masih berisi pohon-pohon besar, membuat transmigran 
tidak mampu membuka dan mengolahnya.

Terjadinya Praktek Jual Beli Lahan - Mafia tanah 
tentu saja dapat dilihat dari praktek jual beli lahan yang 
dilakukan. Logika, bahwa lahan diperuntukkan bagi 
masyarakat yang kondisi ekonomisnya kurang beruntung, 
tapi disela-sela penyediaan lahan praktek jual beli lahan 
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terjadi. Praktek jual beli tanah oleh UPT Trans terjadi 
ketika Transmigran meninggalkan rumah dan lahannya. 
Awal ditinggalkannya rumah trans karena  ketidakbetahan 
transmigran penduduk asal (TPA) yang diperparah 
dengan akses jalan yang harus melintasi sungai besar dan 
setiap hujan deras meluap dan tidak bisa diseberangi24 

menyebabkan sebagian transmigran penduduk asal (TPA) 
yang ada di UPT Bokat VII Buol  pulang kampung ke daerah 
asal. TPA yang pulang  kampung dengan rincian: 7 Kepala 
Keluarga (KK) kk dari Ciamis; Tanggerang 5 KK, dan dari 
Sukabumi 5 KK. Kepulangan warga trans ini oleh UPT 
dituliskan pada dinding rumah trans “Rumah milik UPT 
Trans”,  kalimat ini tentu saja mengundang warga luar yang 
berkemampuan untuk membeli rumah dan lahannya. 

Konflik Lahan - Dalam proses pelepasan lahan, masalah 
utama pada praktik pemberian ganti rugi yang tidak sesuai 
dengan nilai kerugian yang diderita masyarakat yang 
akan kehilangan sumber penghidupannya. Hal ini yang 
menyebabkan penolakan oleh masyarakat. Pembangunan 
lokasi pusat KTM Air Terang tahun 2009 yang kemudian 
lahannya terlantar hingga saat ini menyebabkan muncul 
masalah baru dengan desa-desa tetangga. Dimana masyarakat 
desa-desa tetangga seperti Desa Lamadong, Desa Tongon, 
dan lain-lain sudah mulai mengolah lahan yang ada di dalam 
lokasi pusat KTM. Lahan yang diolah adalah lahan-lahan 
yang sebelumnya diolah oleh masyarakat, sehingga saat ini 
telah mulai ada benih-benih konflik antara masyarakat desa-
desa tersebut dengan masyarakat. 

2. KTM Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una

Rencana pembangunan Kota Terpadu di Kabupaten 
Tojo Una-Una awalnya direncanakan berpusat di Dataran 

24. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) di rumah Juanda Madusila tokoh masyarakat 
(Kepala Desa Binaan Nanasan) UPT Bokat VII Kecamatan Tiloan, tanggal 27 April 2012, 
Pkl. 13.05 Wita.
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Bulang (Desa Bulan Jaya) Kecamatan Ampana Tete, yaitu 
KTM yang berfokus pada tanaman pangan (komoditas 
unggulan). Setelah melihat kondisi ketersediaan lahan untuk 
pengembangan KTM, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tojo Una-Una membuat kesepakatan yang dituangkan dalan 
Surat Kesepakatan tentang Pemindahan Pusat Kota Terpadu 
Mandiri (KTM), dari Desa Bulan Jaya ke Desa Tampabatu 
(Padauloyo) Kecamatan Ampana Tete. Kesepakatan tersebut 
di tanda tangani oleh Bupati Tojo Una-Una dan Ketua DPRD 
Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun alasan pemindahan pusat 
KTM, yaitu:

1). Ketersediaan lahan untuk pengembangan Hutan 
Tanaman Rakyat (THR) relatif  kecil dibandingkan 
dengan areal yang berada di dataran Desa Tampabatu 
(Padauloyo);

2). Hasil survey dan evaluasi tim pusat ke Dataran 
Bulang, pada tanggal 26 Nopember 2008;

Pintu gerbang KTM Padauloyo
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3). lokasi yang dipersiapkan sebagai pusat KTM seluas 
120 Ha berada pada areal masyarakat yang sudah 
produktif  dengan usaha tanaman kebun kakao, 
sehingga tidak memenuhi kriteria clear and clean sesuai 
yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi RI No.15/MEN/VI/2007 
tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi; dan

4). Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
dimana Kawasan Kritis Balingara ditetapkan 
sebagai Kawasan Strategis Nasional, maka Pusat 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) dipindahkan ke Desa 
Tampabatu (Padauloyo).

Berdasarkan hal ini, maka Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una melakukan revisi 
masterplan, dari KTM umum yaitu KTM Dataran Bulan yang 
berpusat di Desa Bulan Jaya, menjadi Kota Terpadu Mandiri 
Hutan Tanaman Rakyat (KTM-HTR) Padauloyo yang 
berpusat di Desa Tampabatu. 

Untuk lokasi pusat KTM-HTR Padauloyo, Bupati Tojo 
Una-Una menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati Tojo Una-
Una Nomor : 595/578a/Nakertrans, tanggal 21 Agustus 
2008, tentang Persetujuan Pencadangan Lokasi Transmigrasi 
Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun isi surat rekomendasi 
tersebut yaitu terdapat tanah negara bebas seluas ± 533 Ha 
yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdiri 
dari calon lokasi pusat Kota Terpadu Mandiri ± 164,20 Ha, 
dan calon lokasi dengan pola Transmigrasi Swakarsa Mandiri 
(TSM) ± 368,90 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

•	 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Tomini

•	 Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kecamatan 
Ulubongka

•	 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sabo
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•	 Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Balanggala

Rekomendasi Bupati Tojo Una-Una tersebut kemudian 
direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una 
Nomor: 595/19.a/Nakertrans, tanggal 14 Januari 2009, 
tentang Revisi Pencadangan Lokasi Transmigrasi Kabupaten 
Tojo Una-Una. Perubahan mendasar dalam Surat Keputusan 
yakni pada calon lokasi TSM yang semula ± 368,90 Ha, 
direvisi menjadi ± 268,90 Ha dan sisa dari pencadangan lokasi 
TSM dijadikan lokasi Denfam (pembibitan) ± 100 Ha.

Lokasi rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Padauloyo 
berada di tiga Kecamatan, yakni Ampana Tete, Ulubongka, dan 
Ampana Kota. KTM yang direncanakan adalah Kota Terpadu 
Mandiri berbasis pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 
(KTM-HTR). Kecamatan Ampana Tete dan Ulubongka 
adalah dua wilayah Kecamatan dalam rencana KTM Padauloyo 
yang memiliki unit pemukiman Transmigrasi yang dikenal 
sebagai kawasan Transmigrasi Balinggara-Dataran Bulang, 
dan Bongka.

Berdasarkan tiga Kecamatan yang menjadi rencana 
pembangunan KTM Padauloyo, Kecamatan Ampana Tete 
dan Ulubongka dialokasikan sebagai wilayah kosentrasi 
utama pembangunan KTM, sedangkan Kecamatan Ampana 
Kota merupakan wilayah pengembangan HTR dalam KTM. 
Penetapan Kecamatan Ampana Tete (Padauloyo) sebagai pusat 
pembangunan KTM mengingat wilayah ini memiliki kawasan 
Areal Penggunaan Lain (APL) yang cukup luas. Sementara 
wilayah lainnya (Dataran Bulang) telah mengalami kemajuan 
pembangunan pertanian yang cukup pesat. Selanjutnya untuk 
kecamatan Ulubongka (Bongka Makmur) ditetapkan sebagai 
pusat klinik bisnis KTM mengingat wilayah ini merupakan 
penyumbang PAD terbesar di wilayah Kecamatan Ulubongka.   
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Lokasi sasaran pembangunan KTM Padauloyo memiliki 
luas dan jumlah Desa/Kelurahan yang termasuk dalam 
wilayah KTM-HTR sebagai berikut:

1). Kecamatan Ampana Tete : Luas wilyah KTM-HTR ± 
144.298,433 Ha (1.442,96 Km²), yang terdiri dari 16 
(enam belas) Desa dan sebanyak 14 Desa (empat belas) 
Desa yang termasuk dalam wilayah KTM, yaitu Bulan 
Jaya, Giri Mulyo, Wanasari, Balinggara, Longge, Sabo, 
Tampabatu, Borone, Balanggala, Urundaka, Bantuga, 
Mantangisi, Uebone, dan Pusungi.

2). Kecamatan Ulubongka : Luas wilayah KTM-HTR ± 
62.760,91 Ha (627,61 Km²), terdiri atas 17 (tujuh belas) 
Desa yang seluruhnya termasuk dalam wilayah KTM-
HTR, yaitu Mire, Uematopa, Paranonge, Takibangke, 
Bonebae I, Watusongu, Uekambuno, Bongka Makmur, 
Borneang, Rompi, Tabamwu, Baebae II, Tampanombo, 
Marowo, Bongkakoy, Cempa, dan Bonevoto.

3). Kecamatan Ampana Kota terdiri atas 6 (enam) Kelurahan 
dan 5 (lima) Desa. Dari kesebelas Kelurahan/Desa, 
hanya lima yang masuk dalam wilayah KTM-HTR, 
yaitu Kelurahan Malotong, Kelurahan Uentanaga 
Atas, Desa Sansarino, Desa Padang Tumbuo, dan Desa 
Sabulira Toba. Luas wilayah kelima Desa tersebut ± 
20.462,22 Ha (204,62 Km²).

Secara geografis, rencana lokasi KTM Padauloyo 
terletak pada posisi koordinat antara 121º21’52,06” BT s.d 
121º09’47,91” BT dan antara 0º53’05,25” LS s.d 1º24’41,56” 
LS dengan luas wilayah 227.519,57 Ha atau 2.275,20 km².

Aksesibilitas. Lokasi rencana KTM Padauloyo yang 
membentang dari wilayah Dataran Bulang di bagian timur 
sampai di wilayah pantai Marowo Kecamatan Ulubongka di 
bagian Barat, serta dari Desa Mantangisi di wilayah pantai 
bagian utara sampai Desa Uematopa diwilayah Lembah 
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Gunung Lumut di bagian selatan, memiliki aksesibilitas 
dari cukup mudah hingga sangat sulit. Aksesbilitas wilayah 
dalam rencana lokasi KTM Padauloyo antara pusat desa yang 
satu dengan desa lainnya tergolong cukup mudah sampai 
sangat sulit dijangkau yang didukung kondisi jalan raya yang 
sebagian berupa jalan aspal, sirtu hingga berjalan kaki. Alat 
transportasi umum torgolong cukup lancar hanya terdapat 
di wilayah  desa-desa pesisir pantai. Untuk wilayah desa-
desa sekitar hilir Sungai Bongka, transportasi umum sangat 
terbatas khususnya kendaraan roda empat. Aksesibilitas 
cukup mudah dijumpai di wilayah pantai pesisir, mulai dari 
Desa Cempa (Ulubongka) sampai Longge (Ampana Tete) 
mengingat jalan raya yang menghubungkan desa-desa ini 
adalah jalan trans Sulawesi dengan kondisi beraspal baik 
(jalan provinsi). Aksesibilitas kondisi sedang dengan jalan 
beraspal rusak dan sirtu dijumpai diwilayah desa-desa 
Kecamatan Ulubongka, mulai dari Desa Tampanombo hingga 
Paranonge, Desa Bonevoto hingga Takibangke, diwilayah 
Kecamatan Ampana Tete, mulai dari Desa Longge sampai 
Dataran Bulang. Aksesibiltas sangat sulit dan hanya dapat 
dijangkau dengan berjalan kaki (berupa jalan setapak dan 
aliran sungai) dijumpai diwilayah Desa Paranonge menuju 
Desa Takibangke hingga Desa Uematopa. Jarak ibu kota 
KTM Padauloyo (Desa Tampabatu) dari ibu kota provinsi 
(Palu) sejauh ± 310 km yang ditempuh melalui jalan darat, 
dan dari ibu kota Kabupaten (Ampana) sejauh ± 52 km.

Kondisi Sosial dan Ekonomi. Secara umum mata pencaharian 
utama masyarakat dalam wilayah KTM Padauloyo yaitu 
petani, nelayan, pedagang, pegawai, dan jasa. Jumlah penduduk 
di wilayah KTM berdasarkan data Kabupaten Tojo Una-Una 
dalam angka tahun 2011 menyebar di Kecamatan Ulubongka 
14.669 jiwa atau 3.754 KK, Kecamatan Ampana Tete sebanyak 
21.610 jiwa atau 6156 KK, dan Kecamatan Ampana Kota 
sebanyak 39.289  jiwa atau 9.631 KK. Masalah kependudukan 
yang dihadapai saat ini adalah peningkatan tenaga kerja setiap 
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tahunnya yang tidak diiukuti dengan ketersediaan lapangan 
kerja. Kondisi ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah 
rumah tangga miskin. Sementara pertumbuhan tenaga kerja 
dapat dikatakan memiliki pendidikan relatif  rendah, dan 
kurang terampil (unskill). Sebagian besar masyarakat yang 
bermukim di kawasan KTM memiliki keahlian bertani yang di 
peroleh secara temurun. Cara kerja dalam pengolahan lahan 
usaha perkebunan dilakukan secara manual dan tradisional, 
hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha perkebunan jagung yang 
terletak di bukit-bukit tidak dilakukan dengan terasering. 

Desa-desa di wilayah KTM Padauloyo sebagian besar 
adalah suatu kawasan pengembangan komoditas pertanian. 
Pada kawasan ini masyarakat mengembangkan tanaman 
kelapa, kakao, dan jagung, dan lain-lain. Ketiga tanaman 
tersebut sangat dominan sebagai tanaman yang banyak 
dikembangkan oleh masyarakat. Di wilayah KTM Padauloyo 
terdapat dua IUPHHK-HA yaitu PT.Bina Balantak Raya dan 
PT. Hutan Bersama. Kedua IUPHHK-HA telah lama tidak 
beroperasi, namun belum dicabut izin usahanya oleh Menteri 
Kehutanan. Sehingga secara hukum, izin kedua perusahaan 
hutan tersebut masih sah. Namun demikian secara “defacto” 
areal kedua perusahaan tersebut telah lama dikuasai untuk 
dimukimi masyarakat (Desa Bongka Makmur dan Borneang) 
dan diolah menjadi kebun campuran. Adapun luas masing-
masing areal IUPHHK-HA tersebut adalah seluas ± 5.772,87 
Ha untuk PT. Hutan Bersama, dan seluas ± 8.500 Ha untuk 
PT. Bina Balantak Raya.

Sarana dan Prasarana. Wilayah KTM Padauloyo 
merupakan wilayah yang memiliki keuntungan lokasi cukup 
besar, akan tetapi tidak ditunjang akesibilitas yang memadai, 
dimana jaringan jalan menuju wilayah perencanaan pada saat 
ini masih sangat terbatas. Penumpukan modal transportasi 
pada satu ruas jalan selain ditimbulkan oleh sudah tingginya 
volume lalu lintas yang ada, juga karena terbatasnya jalur 
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jalan (sebagai alternative) tempat kendaraan bergerak. Untuk 
sarana pendidikan jika didasarkan atas jumlah penduduk, 
dapat dikatakan cukup baik dari segi jumlah dan ketersediaan 
jenjang pendidikan. Kesehatan masyarakat, tidak terlepas 
dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang 
terbangun, pelayanan, dan kebutuhan air bersih. Masyarakat 
di wilayah pengembangan KTM sebagian besar masih 
menggunakan sumber air sungai, sumur gali, dan sumber 
mata air yang di alirkan dengan pipanisasi untuk kebutuhan 
rumah tangga. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan 
diwilayah KTM, perbaikan kesehatan dan penaggulangan 
penyakit yang diderita oleh masyarakat, sangat dipengaruhi 
factor penunjang lainnya. Kondisi pelayanan yang tidak 
maksimal dalam penaggulangan penyakit secara medis, 
karena penyebaran tidak merata, serta fasilitas transportasi 
yang menghubungkan satu satuan pemukiman dengan pusat 
pelayanan masih langka, sehingga masyarakat melakukan 
penaggulangan penyakit melalui usaha-usaha non medis atau 
secara pengobatan alternatif.

Pelayanan jaringan air bersih melalui perpipaan sampai 
saat ini belum mampu menjangkau seluruh unit permukiman, 
sementara kebutuhan air bersih akan semakin meningkat. 
Pemenuhan kebutuhan akan air bersih penduduk wilayah 
KTM Padauloyo saat ini berasal dari beberapa jenis sumber, 
yaitu:

1). Sistem perpipaan, yang dikelola oleh PDAM.

2). Air tanah terutama melalui sumur dangkal dan 
sumur  pompa dangkal.

3). Air permukaan, dan lain-lain.

Saat ini jaringan listrik di wilayah KTM Padauloyo sudah 
dapat melayani seluruh kelompok permukiman yang ada. 
Untuk masa mendatang yang diperlukan adalah peningkatan 
dalam pelayanannya. Dasar perhitungan kebutuhan listrik 
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adalah standar daya listrik tiap rumah dan kebutuhan non 
demestik seperti sarana sosial dana sarana umum serta 
penerangan jalan. Sedangkan untuk jaringan telepon sampai 
saat ini belum mencapai wilayah KTM Padauloyo. Pada 
saat ini tingkat kebutuhan masyarakat relatif  rendah, tetapi 
pemerintah tetap harus selalu siap mengantisipasi perubahan 
tingkat kebutuhan ini, apalagi mengingat perkembangan 
wilayah KTM Padaulyo dimasa mendatang. Pembangunan 
prasarana dan sarana di daerah pedesaan sifatnya tersebar luas 
untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah, terutama fasilitas 
pelayanan ekonomi seperti; Bank, pasar, hotel, restoran, dan 
sebagainya. Adapun kondisi sarana perekonomian di lokasi 
KTM baru berupa pasar mingguan, toko, kios, warung, dan 
rumah makan.  

Lahan produksi masyarakat lokal semakin sempit.  
Sekalipun sebagian ada ganti rugi lahan saat pembangunan 
program Transmigrasi KTM Paduloyo, namun menurut 
Bapak Jamal Matanai, salah satu pemilik lahan, “…  tanah 
tersebut merupakan lahan untuk pertanian yang dibagikan saat 
kami mengungsi dari Pulau Una-Una dan sudah diolah selama 
ini, sehingga luasannya sekarang menjadi berkurang. Tatapi karena 
Pemerintah mengatakan ini untuk kepentingan umum agar Desa 
Tampabatu bisa maju, makanya kami menerima” (wawancara 
April 2012). 

Pelaksana Teknis menjadi Bagian dari Mafia Tanah/
Kayu. Pembangunan pusat KTM di Padauloyo, lahan 
masyarakat yang terkena kegiatan Pembangunan KTM 
diberikan ganti rugi yang besarannya Rp.4.850 per meter. 
Harga ini juga merujuk pada standar NJOP. Harga tanah 
NJOP ini tentu saja lebih rendah jika dibandingkan transaksi 
tanah yang selama ini terjadi di masyarakat – (biasanya 
transaksi jual beli tanah menggunakan nilai NJOP sebagai 
strategi mengurangi nilai pajak).  
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Dalam pembangunan program Transmigrasi KTM, 
hasil pengamatan juga mempertontonkan adanya bisnis 
kayu hasil tebangan dalam pembersihan utamanya dalam 
pembangunan jalan transmigrasi. Seperti yang terjadi di 
UPT Sabo Kecamatan Ampana Tete (KTM Paduloyo). 
Muncul keheranan pihak kehutanan. Syafiuddin Natsir 
(Kabid Planologi Kehutanan Dishut Kehutanan Provinsi), 
mengatakan: 

“ … Tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk kebutuhan 
jalan transmigrasi Sabo itu sudah ada, tapi program trans 
belum jelas, seharusnya pararel  antara jalan dengan 
program  transmigrasi…”. (wawancara, Mei 2012)

Ketidakparalelan tersebut dari hasil pengamatan lapangan 
disebabkan bahwa sekalipun sudah ada ketetapan pinjam pakai 
dari Dishut, justru menjadi melegalkan pengambilan kayu 
di hutan dan disekitar hutan untuk kebutuhan bisnis kayu. 
Masalah lain yang mengukuhkan keberadaan mafia tanah ini 
bahwa pembebasan lahan oleh pemerintah setempat adalah 
soal ganti rugi tanah yang biasanya tidak tepat waktu dengan 
prosedur yang berbelit-belit. Hal ini membuat masyarakat 
harus berjuang sendiri untuk mendapatkan ganti rugi 
atas tanahnya sendiri dan atau memilih jalur cepat melalui 
perantara mafia tanah.

Konflik Lahan terjadi karena pembebasan lahan yang 
pembagiannya tidak adil atas Rencana KTM  Padauloyo 
khususnya lahan masyarakat yang telah bersertipikat yang 
belum menerima ganti rugi lahan memunculkan protes. 
Atas desakan  masyarakat  pada tahun 2011, Kepala Dinas 
Nakertrans mengundang pemilik tanah untuk bernegosiasi. 
Dalam negosiasi itu Pemda Kabupaten Tojo Una-Una berjanji 
akan mengganti rugi tanah masyarakat yang telah digusur. 
Janji Pemda itu ditindak lanjuti Pemerintah Desa Padauloyo  
dengan mengirimkan nama pemilik dan luasan tanah yang 
harus diganti rugi oleh pemerintah daerah, tapi sampai Mei 
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2012  ganti rugi tanah masyarakat belum direalisasikan. 
Menurut Masyarakat yang  belum mendapat ganti rugi; 

“ … Kami akan menggunakan kembali tanah milik kami 
jika Pemda belum merealisasikan janji ganti rugi tanah. 
Walaupun tanah tersebut sebagiannya telah digusur untuk 
lokasi jalan KTM…”  

Pembangunan KTM menjadi terkatung-katung, karena 
sejak kegiatan di Pusat KTM tahun 2010 proses ganti rugi  
tanah masyarakat yang lahannya digunakan untuk program 
Transmigrasi KTM berlarut-larut sampai sekarang (Mei 
2012). Kemudian lahan produksi masyarakat lokal semakin 
sempit karena penyerobotan yang dilakukan oleh masyarakat 
luar, perusahaan, maupun pemerintah akibat pembangunan 
program Transmigrasi KTM.

3. KTM Tampo Lore di Kabupaten Poso

 Kabupaten Poso memiliki luas  8.712,25 km2 
atau 12,8% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. 
Secara administratif, hingga tahun 2009 terbagi menjadi 
18 Kecamatan, 133 Desa dan 23 Kelurahan25. Daerah ini 
menjadi salah satu tujuan proyek Kota Terpadu Mandiri, 
yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sejak tahun 2009. Kawasan pengembangan 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Poso bernama 
Tampo Lore. Terletak di Kecamatan Lore Peore, Lore 
Timur dan Lore Selatan, dengan luas areal mencapai 30.189 
Ha. Di mana pusat-pusat pertumbuhan dibagi ke dalam 
beberapa wilayah. Dengan pembagian peruntukan kawasan 
disesuaikan berdasarkan karakter wilayah setempat. Fungsi 
utama dari kawasan KTM ialah untuk pusat pertumbuhan 
sosial-ekonomi baru. Khususnya, sebagai pusat pertumbuhan 

25. Lihat Profil Singkat Kabupaten Poso, dapat diunduh melalui http://sulteng.go.id/pub3/
index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=158. diunduh pada 
tanggal 04 Mei 2012.
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kegiatan ekonomi di sektor agribisnis26. Adapun pembagian 
peruntukan kawasan di lokasi KTM Tampo Lore, meliputi: 
Pusat KTM, yang berlokasi di Desa Watutau, Pusat SKP A 
berlokasi di Desa Winowanga, Pusat SKP B akan berlokasi 
di Desa Talabosa, dan Pusat SKP C akan berlokasi di Desa 
Doda.

1. 

Untuk menuju ke lokasi KTM, dapat ditempuh melalui 
dua arah. Pertama, melalui jalan poros Palu – Napu yang 
membelah Taman Nasional Lore Lindu, sepanjang 115 Km. 
Dengan waktu tempuh normal 3,5 jam. Kedua, melalui jalan 
poros Palu – Poso – Napu, dengan total waktu tempuh 7 jam, 
dengan jarak mencapai 150 Km. Adapun jenis kendaraan 
yang bisa digunakan mulai dari sepeda motor hingga mobil 
ukuran mini bus.

26. Lih., Laporan Akhir, Pekerjaan Penyusunan Site Plan Lokasi Tampolore Kabupaten Poso 
Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi 
Tengah, 2009. 

Pintu Masuk KTM TAMPOLORE
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Keadaan Sosial Ekonomi.  Jumlah penduduk pada tahun 
2010 mencapai 209.252 jiwa. Dengan penduduk perempuan 
berjumlah 100.504 jiwa. Serta penduduk laki-laki berjumlah 
108.748 jiwa27. Dilihat dari kepadatan penduduk per 
kecamatan, umumnya penduduk masih berpusat di ibukota 
kabupaten. Di mana, rata-rata kepadatan penduduk di 
Kecamatan Poso Kota sebesar 1.583 jiwa/Km. Sedangkan, 
wilayah yang paling kurang penduduknya ialah Kecamatan 
Lore Peore, dengan kepadatan hanya 5 jiwa/Km. Distribusi 
penduduk berdasarkan kelompok umur terbanyak pada usia 
10 tahun ke bawah28. Baik pada penduduk perempuan maupun 
laki-laki hampir sama, di mana penduduk usia 10 tahun ke 
bawah yang memiliki prsentase tinggi. Dari total penduduk 
209.252 jiwa pada tahun 2010, distribusi terbesar di usia 5 – 
9 tahun, yang mencapai 23.015 jiwa.  Mayoritas penduduk 
Kabupaten Poso hidup di sektor pertanian. Dari sektor ini 
menyumbang 43,88% dari PDRB Poso pada tahun 2009. Serta 
menyerap hingga 59% komposisi tenaga kerja di level daerah. 
Ini menunjukan bahwa, sektor pertanian menjadi penggerak 
utama perekonomian Kabupaten Poso.

Selain di sektor pertanian, Kabupaten Poso juga 
mengandalkan sektor perkebunan untuk membangun 
daerahnya. Tanaman unggulan perkebunan berupa kakao, 
kelapa, kopi, cengkeh, dan vanili. Pada tahun 2009 jumlah 
produksi kakao mencapai 28.646 ton dengan luas areal tanam 
35.793 Ha, produksi kelapa mencapai 3.194 ton dengan 
luas areal tanam 3.357 Ha, produksi kopi mencapai 574 ton 
dengan luas areal tanam 899 Ha, produksi cengkeh mencapai 
155 ton dengan luas areal tanam 1.719 Ha dan produksi 
vanili sebesar 45 ton dengan luas areal tanam 424 Ha. Untuk 

27. Lihat Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Poso, Data Agregat Per Kecamatan.  Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Poso, 2010.

28. Lihat Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur, Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Poso. Dapat dihttp://posokab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=16:kelompokumur&catid=37:penduduk&Itemid=46. diunduh pada tanggal 04 
Mei 2012. 
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sektor peternakan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi setempat. Pada tahun 2009 Populasi ternak babi 
di Kabupaten Poso berjumlah 66.708 ekor. Populasi sapi 
berjumlah 11.155 ekor, dan kerbau berjumlah 2.902 ekor. 
Populasi kambing berjumlah 1.040 ekor, serta populasi kuda 
mencapai 550 ekor.  Sementara itu ternak ayam kampung di 
Kabupaten Poso tahun 2009 populasinya mencapai 235.359 
ekor.  Ayam pedaging sebanyak 41.975 ekor, populasi ayam 
ras petelur mencapai 11.262 ekor dan populasi ternak itik 
sebanyak 16.756 ekor.

Potensi penanaman modal atau investasi paling besar 
terdapat di sektor pertambangan. Mengingat, sumber daya 
mineral di daerah ini tergolong besar. Kebanyakan tersebar 
di Kecamatan Lore Tengah, Lore Selatan dan Pamona Barat29. 
Bahan galian tambang yang dominan seperti emas, biji besi, 
gas bumi, panas bumi, marmer dan nikel. Sejauh ini, hingga 
tahun 2009, terdapat 41 usaha pertambangan dan penggalian 
di Kabupaten Poso. Selain itu, sektor kehutanan juga menjadi 
andalan investasi di luar pertambangan30. Potensi hasil hutan 
kayu pada tahun 2009 mencapai 14.058.77 metrik kubik. 
Sedangkan hasil hutan non-kayu mencapai 2.759.55 ton pada 
tahun 2009. Jenis-jenis kayu andalan semacam meranti, agathis 
dan kayu hitam. Sedangkan hasil hutan non kayu seperti rotan 
dan damar. Sebagai gambaran, tingkat penanaman modal 
maupun investasi di Kabupaten Poso tergolong tinggi.31 Pada 
tahun 2010, terdapat 4 proyek penanaman modal dalam negeri 
(PMDN). Dengan realisasi nilai investasi sebesar 18.246,58 
USD. Sedangkan penanaman modal asing pada tahun 2010 
terdapat 55 proyek. Dengan realisasi nilai investasi mencapai 
2.375,98 USD.

29. Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso 2010 – 2015.

30. Ibid
31 LihatPerkembangan Proyek PMDN dan PMA Kabupaten Poso. Dapat diunduh di http://

posokab.net/poso-bpm/?page_id=750. diunduh pada tanggal 05 Mei 2011.
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Sarana dan Prasarana. Pembangunan bidang infrastruktur 
di Kabupaten Poso meliputi penyediaan dan pemeliharaan 
berbagai jenis prasarana. Seperti prasarana transportasi, air 
bersih, energi, telekomunikasi, serta prasarana umum lainnya. 
Pembangunan infratsruktur itu bertujuan sebagai penyediaan 
fasilitas publik. Juga untuk mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Di Kabupaten Poso, sistem transportasinya meliputi 
darat, laut maupun udara. Untuk transportasi darat yang 
berkembang adalah transportasi jalan. Apalagi, letak 
Kabupaten Poso yang berada di tengah arus perlintasan 
barang dan jasa antar daerah di Pulau Sulawesi. Hingga 
tahun 2009, daerah ini memiliki jalan raya sepanjang 1.153,80 
Km. Yang menghubungkan daerah ini dengan daerah lainnya 
di Pulau Sulawesi. Umumnya, kondisi jalan baik, dan dua 
pertiga jalan ini merupakan jalan lintas trans Sulawesi. 
Karena sebagian wilayahnya berbatasan dengan Teluk 
Tomini, maka daerah ini juga mengandalkan transportasi 
laut sebagai jalur perhubungan. Saat ini, Poso memilik 1 
pelabuhan perintis, untuk melayani pelayaran menuju daerah-
daerah di sekitar Teluk Tomini. Seperti ke Pulau Togean, 
Gorontalo dan Manado. Namun, disadari bahwa ketersediaan 
sarana dan prasarana pelabuhan masih belum cukup maksimal 
mendukung sistem transportasi laut di daerah itu.

Daerah ini juga memiliki 1 bandara udara bernama 
Kasiguncu Airport yang melayani penerbangan rute 
domestik di Sulawesi Tengah. Walaupun sejauh ini, hanya 
Express Air satu-satunya maskapai penerbangan yang hadir 
di daerah tersebut. Sehingga, dengan adanya minat besar dari 
masyarakat untuk menggunakan jasa penerbangan, maka 
kehadiran satu maskapai dipandang belum cukup. 

Infrastruktur Air Bersih. Sumber air bersih di daerah 
ini berasal dari mata air, danau, sungai dan sumur. Bagi 
masyarakat yang belum terlayani dengan fasilitas air bersih, 
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mereka menggunakan air tanah dari sumur galian ataupun 
mengandalkan tangki air. Berdasarkan data yang ada, hingga 
kini baru 40% rumah tangga di Poso yang memperoleh 
layanan air bersih. Yang bersumber dari PDAM Kabupaten 
Poso. Sedangkan masyarakat yang belum mampu mengakses 
layanan air bersih, biasanya menggunakan jasa swasta, seperti 
armada mobil tangki pengangkut air, maupun dari pihak 
penyedia jasa air kemasan atau dengan menyediakan sendiri 
intstalasi pipa air langsung ke sumber air seperti Danau Poso 
dan Sungai Poso.

Listrik. Kabupaten Poso masih mengandalkan pasokan 
listrik dari tenaga diesel. Dengan kemampuan produksi daya 
sebesar 38.181,307 Kwh. Sedangkan yang mampu dijual ke 
pelanggan sebesar 27.764 Kwh. Dengan mengoperasikan 
7 unit pembangkit listrik tenaga diesel, yang tersebar di di 
ranting Poso, Tomata, Tentena, Pendolo, Gintu dan Wuasa. 
Hingga tahun 2009, jumlah pelanggan PLN Poso mencapai 
27.764 unit. Kebutuhan masyarakat akan listrik di daerah 
ini semakin meningkat. Sehingga, memerlukan sumber 
pembangkit listrik yang baru, serta mampu memproduksi daya 
yang lebih besar pula. Untuk kebutuhan tersebut, Pemerintah 
Kabupaten Poso menjalin kerjasama dengan pihak swasta 
untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). 
Proyek baru itu akhirnya berjalan, dengan hadirnya PLTA 
Sulewana, yang dibangun oleh PT Poso Energy.  Diharapkan, 
pembangkit yang baru itu akan mampu melayani kebutuhan 
listrik di Pulau Sulawesi. Dengan kehadiran 3 unit turbin, 
yang masing-masing berkapasitas 65 MW, ditargetkan selesai 
pada tahun 2011.

Telekomunikasi. Masyarakat di daerah ini banyak 
terbantu dengan kehadiran industri telekomunikasi hingga 
ke pedesaan. Selain PT. Telkom, juga hadir PT. Indosat dan 
PT.Telkomsel meramaikan pasar telekomunikasi di daerah 
itu. Jumlah pemegang izin sambungan induk pada tahun 
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2009 naik menjadi 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
Ini menunjukan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap 
kebutuhan pelayanan telekomunikasi.  Kehadiran jaringan 
internet berkecepatan tinggi (speedy net) yang ditawarkan 
oleh PT. Telkom, memberikan akses telekomunikasi yang 
lebih luas kepada masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh 
kecamatan di Poso telah tersambung dengan saluran internet 
yang berfungsi sebagai pusat pelayanan internet kecamatan.

Hancurnya modal sosial. Kebijakan clear and clean juga 
berdampak pada hancurnya tatanan sosial masyarakat karena 
bagi masyarakat adat/lokal tanah tidak boleh diperjualbelikan.  
Masyarakat juga mengenal tanah yang bersifat komunal yang  
berfungsi sosial. Datangnya proyek pembangunan bernama 
Proyek KTM menjadikan modal sosial masyarakat tersebut 
tergantikan dengan kepemilikan individu karena maraknya 
jual beli tanah. Di Padauloyo, tanah yang dahulunya dikenal 
sangat sakral karena memberi kehidupan dan juga sebagai 
tanah komunal yang berfungsi sosial kemudian berubah nilai-
nilai tersebut menjadi kepemilikan individual.  

Tanah  KTM Tampolore  juga demikian. Lembah Napu, 
dalam bahasa setempat (Pekurehua) artinya sunyi senyap. 
To Pekurehua, adalah kelompok etnolinguistik terbesar 
di kawasan itu, dan telah lama mendiami lembah tersebut 
sejak ratusan tahun lampau tradisi, To Pekurehua memiliki 
karakter sosial budayanya yang disebut “Ada Tampo”, yang 
membedakannya dengan kelompok etnolinguistik lainnya 
di lembah itu (wawancara dengan Hendrick Sampali, 
mantan Kepala Desa Kaduwaa). Masyarakat memiliki tradisi 
pemanfaatan ruang kelola, yang mereka bedakan dalam beberapa 
bagian, seperti Wanangkiri, Wana, Pandulu, Lopo, Holua dan 
Pada’, dimana mereka memaknai bahwa pemukiman atau 
kampung adalah satu kesatuan dengan ruang bertani, berburu dan 
meramu hasil hutan. Karena itu, mereka membatasi pemanfaatan 
ruang kelola untuk kebutuhan subsistensi atau bertahan hidup. 
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Bukan untuk ekonomi ekstraktif  atau transaksional yang 
berlandaskan kekuatan kapital dan penguasaan pasar. Lambara 
bagi masyarakat setempat merupakan tanah komunal (kepemilikan 
umum) yang tidak boleh menjadi milik individu/diperjualbelikan. 
Namun proses pembangunan selanjutnya membuat modal sosial 
masyarakat tersebut tergantikan dengan kepemilikan individu dan 
atau tanah negara. Tanah menurut kebiasaan setempat bernilai 
sosial, budaya dan spiritual. Karena itu, pantangan menjual 
tanah kepada orang lain. Sebab, tanah harus dijaga dan 
dipertahankan untuk kebutuhan generasi berikutnya. Namun, 
saat ini, banyak orang Napu sudah melanggar adat, dengan 
menjadikan tanah sebagai barang yang diperjualbelikan.

Bahkan, nilai-nilai adat Napu saat ini seringkali dipolitisasi 
oleh berbagai pihak yang punya kepentingan tertentu, 
sehingga adat Napu menjadi tidak dihargai lagi. Salah satu 
tokoh adat N. Kariu (tokoh adat, 67 tahun) menyampaikan 
bahwa: 

“ … bahwa di Napu sudat tidak ada lagi masyarakat adat, 
karena masyarakatnya sudah tidak mengindahkan adat, 
sudah marak terjadi jual beli tanah, denda adat sudah 
diubah …”.

Lahan produksi masyarakat lokal semakin sempit. 
Penolakan juga disuarakan oleh masyarakat Desa Betue 
Kecamatan Lore Peore32. Mereka khawatir lahan pertanian 
warga  hilang dan terdesak oleh program Transmigrasi KTM. 
Apalagi, mereka mendengar bahwa akan ada pembukaan 
lahan sekitar 600 Ha di Desa Talabosa maupun Betue. Untuk 
pembangunan unit pemukiman transmigrasi, yang akan 
dihuni oleh 900 keluarga.  Menurut Pak Hary Kabi, anggota 
DPRD Poso dari dapil Lore, sekaligus sebagai Ketua Majelis 
Hondo Napu (Dewan Adat), “ … seharusnya pemerintah tidak 

32.  Terkait penolakan ini, lihat berita di http://posorukun.blogspot.com/2009/03/2-desa-
di-poso-tolak-proyek-kota.html
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memaksakan KTM masuk ke Napu. Sebab, tidak tersedia lahan 
yang cukup untuk pengembangan proyek itu…” Sedangkan lahan 
yang ditunjuk merupakan lahan yang masih berstatus HGU, 
yang dipegang oleh PT. SIL.

APL semakin luas. Modus penyiasatan kekurangan 
lahan PT. ASA yang terjadi di KTM Tampolore dilakukan 
pengusaha dengan cara membangun kemitraan dengan 
skema plasma-inti atau pola bapak angkat dengan warga 
setempat. Pihak PT. ASA (perusahaan Cina) bertindak 
selaku bapak angkat, sedangkan penduduk setempat menjadi 
tenaga kerjanya. Bagi yang tidak ingin menjadi tenaga kerja, 
dapat saja menjadi mitra perusahaan. Caranya, dengan 
mengintegrasikan lahan singkong mereka, ke dalam lahan 
perkebunan yang dikelola pihak perusahaan. Selain tanah 
untuk bahan baku singkongnya, Rencananya PT. ASA masih 
membutuhkan lahan untuk membangun pabrik pengolahan 
singkong. Hingga penghujung tahun 2011, pabrik tersebut 
belum terbangun karena masih terkendala dengan 
ketersediaan lahan untuk pembangunan pabrik.  

Tanah (baik berstatus APL maupun berstatus hak) 
menjadi incaran pengusaha dan juga memudahkan transaksi 
pembangunan khususnya dalam penyediaan lahan yang 
menyebabkan konflik dan masyarakat pada KTM Tampolore 
di lembah Napu terpecah. Ada yang menyatakan menerima 
pembangunan KTM, terutama masyarakat di Desa Watutau, 
Tamadue, Siliwanga, Wuasa dan Torire. Sedangkan, 
masyarakat di desa sekitar Watutau, kebanyakan menolak. 
Seperti penolakan masyarakat dan pemerintah Desa 
Talabosa, Betue, Kaduaa dan Wanga. Bagi masyarakat yang 
menerima, dengan alasan: Pertama, mereka sebagai warga 
negara berkewajiban menerima setiap proyek pembangunan 
dari pemerintah33. Kedua, mereka akan menjadikan proyek ini 

33.  Wawancara dengan TM.Ola, mantan Kades Watutau, pada tanggal 04 Mei 2012, di 
Desa Watutau
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sebagai peluang untuk perbaikan taraf  hidup. Ketiga, mereka 
senang dengan kemajuan yang akan terjadi di wilayah itu 
nantinya. Keempat, mereka tergiur dengan janji pengentasan 
kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, yang dijanjikan oleh 
pemerintah. Adapun masyarakat yang menolak, memiliki 
alasan berbeda. Pertama, mereka menolak sebab status lahan 
APL itu tidak jelas saat ini. Sebab, sudah lama diberikan 
izin HGU kepada PT. Hasfarm, dan kini dalam penguasaan 
PT. SIL. Kedua, mereka lebih sependapat jika lahan itu 
dikembalikan sebagai tanah komunal dan  dapat dimanfaatkan 
oleh banyak orang di Napu34. Ketiga, mereka trauma dengan 
proyek-proyek pembangunan, sebab telah merampas lahan-
lahan yang dikelola oleh masyarakat. Seperti, kehadiran 
Taman Nasional Lore Lindu seluas 229.000 Ha, sejak tahun 
1992, yang telah membatasi akses masyarakat ke kawasan 
hutan35.

Terjadi praktik jual beli lahan di KTM Tampo Lore 
dimana sebagian tanah eks lahan HGU atau yang secara de 
jure dimilik oleh PT. SIL, oleh  Kepala Desa dijual dengan 
mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).  Jika itu terus 
berlangsung, maka konflik kepentingan atas lahan tersebut 
akan semakin kompleks dan berkepanjangan dan menjadi 
terkatung-katung dan berjalan lambat. Menurut masyarakat 
tahun 2009 pihak proyek hanya datang melakukan survey 
dan pemetaan lokasi. Tahun 2010 membangun pintu gerbang 
yang besar setelah jadi mengambil foto gerbang, kemudian 
pergi dan tidak pernah datang lagi. 

4. KTM Bahari Bolano Lambunu di Kabupaten Parigi  
 Moutong

Salah satu paradigma baru pembangunan transmigrasi 

34.  Wawancara telepon dengan Ibu Yulin Wani, Warga Desa Kaduaa Kecamatan Lore 
Peore, pada tanggal 03 Mei 2012, melalui sambungan komunikasi mobile phone dari 
Palu.

35.  Terkait ini, lihat, Kertas Posisi Pokja Pantau REDD Sulawesi Tengah 2011, Kami In-
ginkan Padiatapa dan Rambu Keselamatan. Dapat diunduh di www.ymp.or.id 
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adalah pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 
kawasan transmigrasi untuk mendorong pemerataan 
pertumbuhan ekonomi serta strategi pemerataan investasi 
daerah serta menciptakan daya saing daerah.36  Pembangunan 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) dilakukan di berbagai daearah 
di Indonesia. Program yang berpedoman pada Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 7 Mei 
2007 ini, adalah bentuk revitalisasi dari pengembangan 
kawasan-kawasan transmigrasi baru. Meski begitu, di 
Indonesia hanya ada satu KTM yang berlabel bahari, yakni 
di Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di Desa Bolano 
Barat Kecamatan Bolano Lambunu, sebagai titik sentral 
pembangunan kota.

Kabupaten Parigi Moutong mempunyai wilayah seluas 
6.231,85 kilometer persegi, terletak di antara 2°22´ Lintang 
Utara dan 3°48´ Lintang Selatan serta 119°22´ sampai 
124°22´ Bujur Timur. Berdasarkan keadaan topografi, 
hidrologi dan oceanografi daerah Kabupaten Parigi Moutong 
diketahui bahwa daerah ini terdiri dari daratan, pantai, dan 
hamparan pegunungan yang luas. Pada awalnya Pemda 
Kabupaten Parimo menawarkan KTM Argo Forest di Desa 
Kotaraya. Tapi sesuai dengan finalisasi oleh Kelompok Kerja 
(Pokja) Pusat, disarankan ada pertemuan berikutnya, tahun 
2008. Karena potensi bahari ini sebagian besar belum digarap, 
maka oleh pemerintah pusat disarankan untuk menggarap 
KTM Bahari. Tapi sebelumnya, sejak tahun 2005, Parimo 
telah memprogramkan transmigrasi nelayan, yang terletak 
di 19 lokasi, 710 Kepala Keluarga (KK), tersebar di seluruh 
kecamatan, dari Kecamatan Maleali sampai Moutong.

Yang paling utama dalam pengembangan KTM 
bahari adalah pembangunan industri perikanan melalui 
pengembangan potensi kelautan. Baik itu bersumber dari 

36. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, (www.indonesia go.id 
3/12/2010)
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hasil tangkapan nelayan, budidaya rumput laut, maupun 
pengembangan di daerah sekitarnya, seperti tambak. KTM 
Bahari Bolano Lambunu ini terletak di wilayah pesisir teluk 
Tomini. Wilayah ini memiliki  potensi perikanan dan kelautan 
yang cukup besar. Seperti ikan, teripang, dan potensi lainnya. 
Bahkan untuk tumbuhan laut, Teluk Tomini merupakan 
lokasi cluster dua, untuk budidaya rumput laut di Provinsi 
Sulawesi Tengah.

Dalam berbagai informasi dan dokumen yang terhimpun, 
KTM Bahari ini akan dijadikan pusat kegiatan ekonomi 
wilayah, industri pengolahan hasil, pelayanan jasa dan 
perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, 
sarana pemerintahan dan fasilitas umum serta sosial. Intinya 
sama dengan pengembangan kota pada umumnya. Hanya saja, 
KTM Bahari didesain untuk membangun kota untuk pusat 
pengembangan hasil laut.  “Karena dia di kawasan teluk yang 
punya potensi kelautan, maka kami akan mengembangkan dan 
peningkatan investasi perikanan tangkap, perikanan budi daya, 
pengembanan budi daya rumupt laut, wisata bahari dan idustri 
perikanan. Sementara untuk menunjang aktifitas masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari, kami juga akan mengembangkan 
sektor pertanian dan perkebunan, ini bisa dilakukan di wilayah 
inggiran” tegas Bupati Parimo Longki Djanggola.37

Geografis. KTM Bahari Bolano Lambunu secara 
adiministratif   mencakup 61 desa pada 6 kecamatan. Pada 
awal penetapannya meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan 
Mepanga,  Kecamatan Bolano Lambunu,  Kecamatan Taopa 
dan Kecamatan Moutong, ditambah dua kecamatan hasil 
pemekaran di tahun 2012 yaitu Kecamatan Bolano dan 
Kecamatan Ongka Malino. Kawasan inti dan pusat KTM 
ditetapkan di  Kecamatan Bolano tepatnya berada di desa 
Bolano Barat.38 Kawasan Inti yang awalnya ditetapkan di 

37. Wawancara Bupati Parimo Longki Djanggola dengan media alkhairaat 17 November 
2009

38. Camat Bolano lambunu, wawancara tanggal 23 Mei 2011
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Kecamatan Bolano Lambunu yang kini menjadi 2 kecamatan 
setelah pemekaran mencakup 22 desa, diantaranya Desa 
Tinombala,  Tabolo Bolo, Malino, Ongka, Margapura, 
Lambunu, Pitunasugi, Wanamukti, Bajo, Sritabaang, Beringin 
Jaya, Bolano Barat, Lembah Bomban, Bolano, Wanagading, 
Si Endeng, Kota Nagaya, Lambunu Utara, Gunung Sari, 
Persatuan, Karya Mandiri, dan Desa Santigi.

Luas kawasan yang direncanakan untuk KTM  mencapai 
1.957,60 km2. Bila melihat luas wilayah 4 kecamatan pada 
awal penetapan sebagai berikut; luas kecamatan Mepanga 
207,10 km2, kecamatan Bolano Lambunu 926,97 km2, 
Kecamatan Taopa 243,26 km2, dan kecamatan Moutong 
seluas 581,01 km2. Dengan demikian nyaris seluruh wilayah 
dalam kecamatan ini masuk dalam perencanaan lokasi KTM.39 

Secara geografis kawasan KTM Bolano Lambunu 
berbatasan dengan:

•	 Sebelah Utara dengan Provinsi Gorontalo 

•	 Sebelah Barat berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Buol dan Tolitoli

•	 Sebelah Timur berbatas dengan Teluk Tomini, 

•	 Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tomini Parigi 
Moutong. 

Pesisir wilayah ini  merupakan bagian dari perairan 
Teluk Tomini yang merupakan salah satu teluk terbesar 
di Indonesia dengan luas 59.500 km2. Teluk Tomini juga 
merupakan teluk yang cukup subur dan memiliki potensi 
untuk dikembangkan budidaya laut. Di sepanjang pesisir 
Kabupaten Parigi Moutong terdapat tanaman mangrove 
yang tersebar pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mepanga, 
Taopa, Bolano dan Moutong seluas + 2.401,60 ha Mangrove 

39. Parigi Dalam Angka. BPS Parimo 2011
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yang berguna sebagai penahan abrasi dan tempat pemijahan 
biota laut40.

Jarak Ibukota Kabupaten Parigi Moutong di Parigi 
dengan pusat lokasi KTM di Bolano Barat sejauh 260 Km, 
sementara titik terdekat di Kecamatan Mepanga berjarak 214 
km, dan lokasi terjauh di Kecamatan Moutong mencapai 290 
km. Sementara bila ditempuh dari Ibukota Provinsi Sulawesi 
Tengah mencapai 330 km. Untuk menuju lokasi ini hingga ke 
pusat wilayah KTM dapat dicapai dengan transportasi darat 
melalui jalur lintas Sulawesi.

Kondisi Sosial Ekonomi. Mata pencaharian utama 
masyarakat Kabupaten Parigi  Moutong ada disektor 
pertanian. Sementara sektor penunjang lainnya adalah 
perdagangan/jasa serta perikanan dan kelautan. Komoditi 
pertanian yang dibudidayakan petani di wilayah ini adalah 
tanaman padi, kopi, kelapa, kakao dan cengkeh, yang juga 
merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini.  
Selain produk pertanian produk hasil hutan lainnya yang 
berkontribusi bagi perekonomian daerah ini hasil hutan 
berupa rotan, beberapa macam kayu seperti aghatis, ebony dan 
meranti yang juga merupakan andalan Sulawesi Tengah.

Angka kesempatan kerja di kabupaten ini sebesar 
95,56 persen, karena mayoritas lapangan usaha di wilayah 
ini merupakan sektor primer (pertanian), yang tidak 
membutuhkan pendidikan tinggi dan keterampilan khusus.  
Sumbangan sektor pertanian bagi PDRB kabupaten Parigi 
moutong adalah terbesar dibanding sektor lainnya, yakni 
mencapai 51,8 % persen dan secara fluktuatif  relatif  stabil.41 
Meski demikian selama kurun waktu sejak PDRB Kabupaten 
Parigi Moutong dihitung, terlihat adanya kecenderungan 
penurunan pada sektor ini.

40. KTM bahari ciptakan sentra budidaya laut, www.indonesia.go.id
41.  PDRB Kab Parigi Moutong, BPS 2011
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Selain tamanan padi dan komoditi perkebunan, Kabupaten 
Parigi Moutong juga merupakan daerah penghasil palawija 
seperti jagung, ubijalar, kacang tanah, kedelai dan ubi kayu. 
Secara khusus untuk wilayah KTM, komoditi pertanian 
yang mendominasi secara berturut-turut berdasarkan luasan 
lahannya adalah kakao, sawah, kelapa dan cengkeh. Dengan 
perincian seperti pada table berikut. 

Tabel 3  Luas lahan perkomoditas (Ha), di kecamatan  dalam 
lokasi KTM Bahari Bolano Lambunu

Kecamatan sawah Kelapa kakao cengkeh
Mepanga 3.366 1.231 2.343 53 
Bolano Lambunu 5.776 2.185 7.141 98
Taopa 311 1.581 1.080 69
Moutong 794 2.100 1.100 195

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber, 2012

Produksi perikanan laut di Kabupaten Parigi Moutong 
yang tercatat selama tahun 2006 sebesar 11.449 ton, sedangkan 
perikanan darat sebesar 722 ton. Banyaknya Rumah Tangga 
Perikanan se Kabupaten Parigi Moutong adalah 4.600 rumah 
tangga. Sementara luas kawasan hutan di Kabupaten Parigi 
Moutong  tahun 2009 tercatat seluas 603.536,91 Ha yang 
terdiri dari hutan lindung seluas 148.690,54  ha, hutan cagar 
alam seluas 56.431,57 ha, hutan produksi terbatas seluas 
23.555,90 ha, hutan produksi tetap seluas 110.008,59  ha, dan 
hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.306,47 ha.42

Kependudukan. Penduduk Kabupaten Parigi Moutong 
berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mencapai 
413.588 jiwa, yang terdiri dari 212.809 jiwa penduduk laki-
laki dan 200.779 jiwa penduduk perempuan. Sementara untuk 
4 kecamatan di wilayah KTM perincian jumlah penduduknya 

42.  www. parigimoutongkab.go.id
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ditunjukan dalam tabel jumlah penduduk.

Tabel 4 jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan yang 
masuk dalam KTM Bahari Bolano Lambunu

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Mepanga 14.019 13.430 27.449
Bolano lambunu 28.580 26.439 55.019
Taopa 6.477 6.268 12.745
Moutong 10.284 10.010 20.294

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber, 2012

Sementara jumlah rumah tangga Kecamatan Mepanga 
6.625 rumah tangga, Bolano Lambunu 55.019, Taopa 2.981 
dan Kecamatan Moutong  4.522 rumah tangga. Dari aspek 
pendidikan secara umum penduduk Kabupaten Parigi 
Moutong bila  dilihat dari tingkat pendidikannya masih 
relatif  rendah, dengan persentase tertinggi pendidikan 
yang di tamatkan Sekolah Dasar yaitu sebesar 34,95 persen. 
Bahkan masih ditambah lagi dengan persentase yang tidak 
menyelesaikan pendidikan sampai SD mencapai 37,11 persen. 
Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya 
manusia di wilayah ini belum memenuhi standar pendidikan 
dasar 9 tahun. 

Wilayah ini didiami oleh berbagai etnis, diantaranya 
etnis lokal Tialo dan Bolano, sementara etnis migrant 
adalah Bali, Jawa, Bugis, Kaili dan Gorontalo. Etnis Bali dan 
Jawa  merupakan transmigrasi yang mendiami desa-desa 
transmigrasi, sementara etnis Bugis, Kaili dan Gorontalo 
adalah kelompok imigran yang datang diluar skema  
transmigrasi. Etnis lokal Tialo dan Bolano sebagian besar 
bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas 
utamanya adalah tanaman kelapa dan kakao, sementara  Etnis 
jawa dan Bali yang merupakan warga transmigrasi sebagian 
besar bermata pencaharian sebagai petani sawah, kakao dan 
cengkeh. Sementara etnis lainnya lebih tersebar ke berbagai 
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sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, perdagangan 
dan jasa.

Sarana dan Prasarana. Secara umum sarana prasarana 
publik di wilayah ini cukup mendukung, prasarana jalan sangat 
memadai hal ini dikarenakan jalan negara yang merupakan 
jalan lintas Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara yang  
melintasi sebagian besar wilayah ini . Hal ini ditunjang lagi 
dengan adanya terminal tipe C yakni terminal Moutong di 
Kecamatan Moutong dan terminal Lambunu di Kecamatan 
Bolano Lambunu; Sarana lainnya seperti sarana listrik dari 
pembangkit listrik tenaga diesel juga terdapat di wilayah 
KTM, PLN  ranting Moutong dan ranting Kotaraya 
menyuplai kebutuhan listrik wilayah ini.  Tahun 2009 jumlah 
pelanggan PLN di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 
36.944. Sarana telekomunikasi juga mendukung, dimana 
hampir sebagian besar wilayah ini  tercover signal jaringan 
operator telepon selular.

Di beberapa kecamatan yang termasuk dalam kawasan 
KTM seperti Bolano Lambunu, Taopa  dan Moutong 
juga terdapat fasilitas hotel dan penginapan yang cukup 
representatif, serta kawasan  pertokoan dan pasar.

Lahan produksi masyarakat lokal semakin sempit  karena 
ketiadaan penghargaan terhadap budaya dan hukum lokal 
yang hanya mementingkan proyek menyebabkan terjadinya 
peralihan lahan produksi masyarakat untuk kepentingan 
program Transmigrasi KTM. Di Kabupaten Parigi, sebagian 
warga yang tanahnya masuk dalam perencanaan lokasi 
inti KTM, menolak pembebasan lahan ini sebab lahan 
perkebunan kelapa dan persawahan merupakan sumber utama 
penghidupan mereka. Selain itu, alasan penolakan masyarakat  
karena nilai ganti rugi tidak mencukupi untuk membeli 
tanah atau kebun lainnya sebagai pengganti lahan yang 
dibebaskan. Masalah yang dihadapi masyarakat di wilayah 
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KTM umumnya adalah ancaman kehilangan lahan produktif  
yang merupakan sumber penghidupan mereka diantaranya 
lahan perkebunan kelapa dan persawahan. Masalah lain yang 
muncul adalah potensi ancaman konversi lahan perkebunan 
dan lahan pangan yakni sawah menjadi areal non pertanian, 
padahal daerah ini merupakan salah satu pemasok beras bagi 
propinsi Sulawesi Tengah. 

Petugas pelaksana teknis menjadi bagian dari mafia tanah 
dalam penyediaan tanah program transmigrasi. Sampai saat 
ini proses pembebasan lahan untuk pembangunan KTM 
Bahari hanya meliputi lokasi pembangunan gerbang dan 
jalan boulevard di desa Bolano, rencana pembebasan lahan 
di kawasan ini masih terkendala dengan belum adanya 
kesepakatan mengenai ganti rugi, dan masih ada warga yang 
menolak pembebasan lahannya untuk kepentingan KTM. 

Yusuf  (42 tahun) Warga Desa Bolano dan   I Made Ray 
Warga Lambunu (39 tahun), mengungkapkan:  

“ …. Akar masalah adalah adanya oknum-oknum baik 
dari masyarakat maupun aparatur pemerintah yang 
memainkan harga tanah dengan modus calo dan spekulan 
… (wawancara April 2012)”.   

Tertutupnya dokumen dan informasi proyek, menyebabkan 
pembangunan KTM rawan terjadi penyalahgunaan 
anggaran. Seperti studi kelayakan dan pembuatan amdal 
KTM bahari Bolano Lambunu menjadi permasalahan yang 
sangat menonjol, kasus ini hingga masuk dalam penanganan 
kejaksaan bahkan kasus ini menjadi salah satu target 
pemberantasan korupsi tahun 2011 di Kabupaten Parimo. 
Hal ini diawali dengan Rapat Paripurna Dekab Parimo yang 
mempertanyakan dana sharing DAU APBD Parimo Tahun 
2008 dan Tahun 2009 sebesar Rp 1,2 Miliar yang dikucurkan 
untuk biaya studi kelayakan dan pembuatan Amdal program 
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Transmigrasi KTM Bahari.43 Namun pada faktanya studi 
kelayakan dan pembuatan AMDAL tidak pernah dikerjakan. 
Pembangunan KTM menjadi terkatung-katung karena untuk 
program Transmigrasi KTM Bahari yang dibebaskan hanya 
terkait lahan untuk membangun Gerbang dan jalan Boulevard. 
Sejak 2011 tidak ada lagi aktivitas. 

5. KTM Bungku di Kabupaten Morowali

Lokasi perencanaan pengembangan KTM Bungku 
diKabupaten Morowali melingkupi 12 desa masing-masing: 
Umpanga, Larobenu, Wosu, Bahoea, Tudua (wilayah 
admnistratif  Kecamatan Bungku Barat) dan desa Lanona 
,Bahomante, Bahomoleo, Bahomohoni, Bente, Ipi, Bahoruru 
(wilayah administtatif  Kecamatan Bungku Tengah) dengan 
kondisi tofografi wilayah dataran, perbukitan dan relatif  
sedikit bergunung-gunung. 

Luasan pengembangan KTM Bungku-Morowali totalnya 
sekitar 20.000 hektar dengan komposisi pembahagian 
peruntukkan 3.341,673 m2 (± 300 hektar) untuk kawasan 
agrousaha dan selebihnya diperuntukkan untuk perencanaan 
pengembangan kawasan agriculture dan agrostate lainnya. 
Khusus untuk peruntukkan kawasan agro usaha melalui 
program TSM (Transmigrasi Swadaya Mandiri) lokasinya 
hanya melingkupi dua desa yaitu; desa Bente dan Bahomohoni 
dengan batasan secara geografi:

•	 Sebelah utara; wilayah perkebunan masyarakat desa 
Bahomoni 

•	 Sebelah selatan; wlayah perkebunan masyarakat desa 
Bente 

•	 Sebelah barat; wilayah pegunungan yang berhutan 
dalam lingkup wilayah desa Bahomohoni dan Bente 

43.  www.iwan-rara.blogspot.com” Jaksa Bidik Proyek KTM Bahari”



Penerapan Kriteria Clear and Clean 
dalam Penyediaan Tanah di Sulawesi Tengah

75

(kawasan Hutan Produksi) . 

•	 Sebelah timur; wilayah pemukiman masyarakat 
pesisir pantai Teluk Tolo desa Bente dan Bahomohoni 

Akses untuk mencapai lokasi KTM Bungku-Morowali 
sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua dan 
kendaran roda empat dari kompleks pusat perkantoran 
pemerintah Kabupaten Morowali. Boleh dikata lokasi 
KTM Bungku-Morowali terintegrasi dengan rencana 
pengembangan ibukota Kabupaten Morowali kedepan. Sejak 
tahun 2008, Implementasi pelaksanaan pengembangan lokasi 
KTM di Kab.Morowali mencakup:

Tabel 5 Implementasi pelaksanaan pengembangan 
lokasi KTM Bungku

No Lokasi Target Tahun 
Pelaksanaan

1 UPT. Wosu SP1 200 KK 2008
2 UPT Wosu SP 2 200 KK 2009
3 UPT.Lanona-Bahoea Reko-reko 200 KK 2009
4 TSM Bente-Bahomohoni 240 KK Rencana 2010
5 RTSP dan RTJ Umpanga 200 KK 2011

      Sumber: Data olahan dari berbagai sumber, 2012

Kondisi Sosial Ekonomi.  Secara sosial, penduduk di sekitar 
lokasi KTM sangat plural dan heterogen yang terdiri dari 
beragam etnis dan latar belakang profesi. Sebaran penduduk 
pada sekitar lokasi pengembangan KTM yang diolah dari 
sumber data BPS Morowali tahun 2010 menunjukkan:



Penerapan Kriteria Clear and Clean 
dalam Penyediaan Tanah di Sulawesi Tengah

76

Tabel 6 Luas dan Jumlah Penduduk KTM Bungku

No Desa

Luas (km2) Penduduk

(jiwa)

Jenis kelamin
Laki Perempuan

1 Umpanga 80.00 864 454 410
2 Larobenu 84.00 821 419 402
3 Wosu 175.00 2.644 1.393 1.251
4 Bahoea 62.10 1.759 942 817
5 Tudua 10.00 323 161 162
6 Lanona 60.89 1.138 600 538
7 Bahomante 60.37 1.120 572 548
8 Bahomoleo 66.72 1.234 663 571
9 Bahomohoni 113.00 1.299 674 625
10 Bente 110.00 2.356 1.237 1.119
11 Ipi 11.00 585 297 288
12 Bahoruru 66.00 1.215 615 600
13 TOTAL 970,36 15.358 8.027 7.331

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber. 2012

Secara ekonomi, pada sekitar lokasi pengembangan KTM 
Bungku-Morowali sebahagian besar masyarakatnya memiliki 
mata pencaharian sebagai petani dengan menanam beragam 
jenis komoditi seperti: coklat, cengkeh, pala, dan lain-lain . 
Selain itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, 
peternak sapi dan kambing, pegawai negeri sipil, karyawan 
swasta, pedagang dan profesi sector jasa lainnya.  Sejauh ini 
pada lokasi pengembangan KTM Bungku-Morowali baru 
ada tiga lokasi penempatan transmigran yang terealisasi 
yaitu: UPT Wosu SP1 200 KK tahun 2008,UPT.Wosu 
SP2 tahun 2009,UPT Lanona 200 KK tahun 2009. Secara 
keseluruhan  semua orientasi pembangunan masih diarahkan 
pada pembangunan infrastruktur pengelolaan KTM yang 
melibatkan pemerintah dan pihak swasta seperti yang nampak 
sekarang dan sementara berlangsung yaitu: pembangunan 
kantor pengelola KTM, Pembangunan Perumahan dan Jalan 
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Koridor Belouvard.

Kondisi Sarana dan Prasarana.  Berdasarkan hasil 
pengamatan lapangan, ketersediaan fasilitas sarana 
dan prasarana pada lokasi dan di sekitar lokasi KTM, 
perkembangan infrastrukturnya sangat mamadai dan relatif  
mudah diakses seperti: lokasi KTM telah dilengkapi dengan 
jalan koridor yang beraspal, lokasi KTM dekat dari akses 
layanan pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan listrik 
dapat diakses 2 X 24 jam meskipun masih sering terjadi 
pemadaman, pelayanan perbankan mudah diakses khususnya 
BRI Kantor Cabang Bungku, Bank Syariah Mandiri, Bank 
Danamon, dan Bank Pembangunan Daerah, akses komunikasi 
hand phone relatif  terlayani dari fasilitas Telkom, lokasi 
KTM juga tidak jauh dari pasar sentral Bungku dan Rumah 
sakit Umum Bungku. Selain itu pada lokasi KTM, menurut 
hasil pengamatan nampak aktivitas pengembangan dan 
pembangunan. Beberapa fasilitas yang sementara dibangun 
yaitu: Pembanguanan Kantor Pengelola KTM, Jalan Koridor, 
pembangunan perumahan yang melibatkan pihak swasta. 
Sedangkan yang sudah selesai dibangun yaitu: Kantor Badan 
Narkotika Nasional dan Kantor Satpol PP. Jadi jika dilihat, 
sesungguhnya proyek pembangunan KTM Morowali memang 
terintegrasi dengan pengembangan ibukota Kabupaten 
Morowali, sehingga dari akses fasilitas sarana dan prasarana 
kelengkapan pendukung memang sangat mamadai .  

Orientasi pengembangan KTM Bungku. Pengembangan 
KTM Bungku-Morowali dicanangkan oleh Kemenakertrans 
sejak tahun 2008,  KTM atau Kota Terpadu Mandiri di 
Kabupaten Morowali adalah kawasan Transmigrasi yang 
pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan 
melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang 
mempunyai fungsi sebagai: Pusat kegiatan pertanian berupa 
pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta 
kegiatan agribisnis; Pusat pelayanan agroindustri khusus 
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dan pemuliaan tanaman unggul seperti perkebunan sawit, 
kakao dan beragam jenis komoditi perkembunan unggulan 
yang dikembangkan masyarakat sebelumnya; Pusat kegiatan 
pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, 
dan Jasa;dan Pusat perdagangan wilayah yang diharapakan 
menghadirkan para investor pelaku perdagangan. Hal itu pula 
yang mendasari penempatan lokasi KTM dalam perencanaan 
Tata Ruang Kabupaten Morowali  diletakkan pada struktur 
pola pengembangan ruang kawasan industri dan kawasan 
strategis. 

Berdasarkan Masterplan Pembangunan dan 
Pengembangan KTM Bungku -Morowali khusus untuk 
peruntukkan 3.341,673 m2 (± 300 hektar) diorientasikan 
pada pembagunan infrastruktur: Kantor Pengelola KTM, 
Gedung Serbanguna, Kantor Pos, Kantor Satpol PP, Kantor 
PLN, Kantor Telphone, Kantor PDAM, Kantor Polisi, 
Kantor Pemadam Kebakaran, Sarana Olah Raga, Taman Kota 
(Ruang Terbuka Hijau), Pemakaman, Gedung Sekolah TK, 
SD, SMP, SMU, SMK, Perpustakaan, Pusat Informasi dan 
Promosi Agribisnis, Pusat Penjualan Pupuk, Bank, Terminal 
Umum, Terminal Agribisnis, Badan Narkotika Nasional, 
Pasar Tradisional, Hotel, Bengkel Otomotif  dan elektronik, 
Industri Pengolahan Sawit, Industri Pengolahan Coklat, 
Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut, Industri Makanan 
dan Minuman,Instalasi pengolahan limbah, Gudang Suprotan, 
Gudang Produk, Lahan Cadangan Perguruan Tinggi, Pusat 
Rekreasi, Rumah Makan, Show Room Otomotif, Show romm 
Furniture, Pusat Penjualan dan Service elektronik, Bengkel 
Otomotif, Perkantoran Swasta, Koperasi, Kantor Serikat 
Pekerja, Perumahan, Koramil, SPBU, Lahan Tempat Usaha 
Warga TSM, Badan Penaggulangan Bencana, Gudang dan 
Lahan Pekarangan.        

Pelaksana Teknis menjadi Bagian dari Mafia Tanah/
Kayu. Persoalan besar terkait pembangunan sejak dulu adalah 
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persoalan tanah. Semangat penerapan kriteria clear  and clean 
ternyata dimaknai berbeda, oleh pemerintah pembebasan 
tanah mengartikan pembangunan KTM harus ada ganti rugi 
tanah buat masyarakat. Logika ini sebenarnya muncul jauh 
sebelum adanya konsep clear and clean. Ganti rugi tanah untuk 
pembebasan tanah untuk pembangunan bagi pemerintah 
daerah adalah peluang untuk mendapatkan ‘dana tambahan’.  

Dalam penyediaan tanah untuk peruntuan program 
Transmigrasi KTM Bungku karena lahan diklaim sebagai 
lahan pribadi masyarakat yang ditunjukkan dengan bukti 
kepemilikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran 
Tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Morowali, maka 
penyelesaiannya harus melalui kesepakatan lewat musyawarah 
yang melibatkan antar masyarakat. Pada keputusannya karena 
informasi mengenai proyek yang diterima oleh masyarakat 
sangat minim maka diperoleh kesepakatan ganti rugi lahan 
masyarakat disetiap desa dengan nilai besaran  6.000/meter 
yang merujuk pada standard Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  

Sementara itu, di KTM Bungku, saat ini ada pengembang/
developer perumahan yang berkepentingan terhadap tanah 
pada lokasi KTM untuk kepentingan pembangunan perumahan. 
Masalahnya kemudian adalah terkait dengan status tanah 
yang telah membayarkan ganti rugi dari pemda dari APBD 
yang diperuntukkan bagi pengembang, sementara pada sisi 
lain developer/pengembang memiliki kepentingan bisnis 
yang bernilai komersil melalui paket penjualan perumahan 
yang tentunya akan dimiliki oleh pembeli/peminat, yang 
kedepannya membutuhkan status rumah beserta tanahnya 
secara jelas. Pembangunan KTM menjadi terkatung-katung 
karena sejak 2011 belum terealisasi apa yang di sepakati soal 
pembebasan lahan untuk  peruntukkan lokasi  masyarakat 
yang lahannya digunakan untuk pembangunan KTM. 
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Untuk mengungkap kinerja lapangan dalam penerapan 
kriteria clear and clean pada proses KTM di Sulawesi Tengah, 
indikator yang dilihat adalah aspek kejelasan lokasi dan 
prosedur pembebasan lahan dalam proyek pembangunan 
KTM. Dalam melihat kejelasan lokasi dilihat dari aspek 
kejelasan letak, luasan dan batas fisiknya. Adapun mengenai 
prosedur pembebasan lahan yang diteliti antara lain bebas dari 
hak dan/atau peruntukan pihak lain yang dituangkan dalam 
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor 
Pertanahan setempat, bebas dari hak adat/ulayat yang sah dan 
dituangkan dalam Berita Acara Penyerah-an Hak Atas Tanah 
oleh masyarakat adat setempat, dan berada (diprioritaskan) 
pada Areal Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam 
kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan dari 
Menteri Kehutanan. Kinerja penerapan kriteria clear and clean 
pada masing-msing KTM sebagai berikut:

1. KTM Air Terang – Buol

Penerapan Kriteria Clear 

Setelah dilakukan survey point dengan mengambil titik 
pada tugu KTM, hal ini didasari bahwa tugu KTM ada 

PENERAPAN KRITERIA CLEAR AND 
CLEAN DALAM PROGRAM KOTA TERPADU 
MANDIRI DI SULAWESI TENGAH

4
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dalam perencanaan siteplan dan juga berada di lokasi saat 
melakukan survey. Selain survey point, untuk melihat letak 
KTM juga digunakan teknik survey track dengan mengambil 
titik/garis pada jaringan jalan lingkar. Hasil survey GPS 
bila dibandingkan dengan siteplan dan peta loasi KTM dari 
aspek letak sudah sesuai.44 Dalam Peta RTRW Provinsi KTM 
Air Terang masuk dalam Peta Kawasan Strategis Provinsi 
dengan posisi derajat berada sekitar Kecamatan Momunu45. 
Artinya letak lokasi KTM Air Terang sudah sesuai dengan 
Peta Kawasan Strategis Provinsi (RTRWP Sulteng).

Luas KTM Air Terang berdasarkan  studi ditemukan 
varian luas yang berbeda-beda. Adapun gambaran perbedaan 
informasi mengenai luasan KTM dan Pusat KTM sebagaimana 
pada tabel berikut: 

Tabel  7. Luas Pusat KTM dan Pusat KTM Air 
Terang

No Sumber

Luas

KeteranganKawasan  
KTM 
(ha)

Pusat 
KTM 
(ha)

1 Pusat Data 
dan Informasi, 
Kemeterian 
Nakertrans RI

158.000 232 Profil KTM 
di Sulteng, 
2011

2 Kabid 
Disnakertrans 
Buol

154.000 - Wawancara, 
April 2012

44. Letak pada peta site plant 121⁰  13’ 49” - 121⁰ 14’ 42” BT dan 1⁰ 4’ 4” -  1⁰ 5’ 3” LU, hasil 
survey 121⁰ 14’ 24.396” BT & 1⁰ 4’ 23.772” LU

45. Peta Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah (Rancangan Perda Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2010 – 2030) berada pada posisi 121⁰  09’ 
03” - 121⁰ 20’ 17” BT dan 0⁰ 53’ 53” -  1⁰ 5’ 5” LU
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3 Bupati Buol - 120 Harian 
Mercusuar.
com, tanggal 
6 Maret 
2012

4 Laporan 
Perkembangan 
KTM  Air  
Terang 
Kabupaten Buol 

158.000 500 Agustus 
2011

5 Departemen 
Tanga Kerja dan 
Transmigrasi RI

182,36 Peta Site 
plan, skala 1: 
5.000 , tahun 
2008

           Sumber: Data olahan dari berbagai sumber, 2012

Informasi dari berbagai sumber tersebut menggambarkan 
adanya perbedaan luasan. Untuk kebutuhan survey luas 
dalam penelitian ini dibatasi pada Pusat KTM, dengan 
mengambil petunjuk pada peta siteplan untuk digunakan 
dalam mengambil titik point.  Pada peta siteplan setelah  
dioverlay dengan data Survey GPS dengan Pusat KTM Air 
Terang (Skala 1 : 10.000) memberi gambaran bahwa luasan 
sudah sesuai dengan besaran  APL = 168, 40 Ha  (92,4%) 
dan luas HPK = 13,96 Ha   (7,6%). Sekalipun luasnya sesuai 
dengan data survey lapangan, namun jika dioverlay dengan 
Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Buol46 memberi 
gambaran luasan kawasan yang berbeda. Hasil overlay 
menunjukkan bahwa luas pusat KTM yang masuk kawasan 
APL  sebesar 63, 70 Ha  (34,9%) dan luas HPK =   118,70 Ha   
(65,1%).

46. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, skala 1 : 
200.000.  BPKH Wilayah XVI Palu, 2010.
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Untuk batas fisik, berdasarkan Peta Site Plan KTM Air 
Terang - Buol, Skala 1 : 10.000, berbatasan di sebelah:

•	 Utara : Bukit (Patok 03)

•	 Timur : Bukit (Patok 04)

•	 Selatan : Anak sungai Merah & sungai Air Terang

•	 Barat : Anak sungai Mambuko

Dari hasil pengamatan lapangan juga menggambarkan 
bahwa batas fisik sudah jelas yang ditandai dengan patok dan 
batas alam. 

Dalam Dokumen RTRW Provinsi Sulteng, kawasan 
ini masuk dalam kategori Kawasan Strategis Provinsi dari 
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (Pasal 21 ayat 
2 huruf  d). Namun, dalam Peta RTRW Kabupaten,  tidak 
didapatkan  dokumen pendukung termasuk dalam dokumen 
Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buol serta Perda No. 
2 Tahun 2009 tentang Penetapan KTM Air Terang. Dalam 
dokumen tersebut belum menunjukkan adanya informasi 
tentang Posisi KTM Air Terang. Informasi yang terkait 

Pusat  KTM Air Terang
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transmigrasi hanya ada dalam Dokumen RTRWK Buol47 

 itupun terbatas pada Satuan Wilayah Pengembangan Terpadu 
(SWPT) II meliputi Kecamatan Momunu, Tiloan dan 
Bukal dimana prioritas pengembangan kawasannya adalah 
agribisnis. Dalam dokumen tersebut hanya menjelaskan  
bahwa KTM Air Terang sebagai Pusat Kegiatan Lokal Orde 
I  untuk pengembangan kegiatan Agribisnis.

Penerapan kriteria Clean 

Penyediaan lahan untuk kawasan KTM menurut 
Peraturan Menteri Transmigrasi  diprioritaskan pada Areal 
Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam kawasan hutan 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan. 
Dari studi dokumen tentang laporan perkembangan KTM di 
Sulawesi Tengah, umumnya  KTM masuk dalam APL.   

 “… Lahan yang digunakan untuk pembangunan pusat 
KTM Air Terang  tidak ada masalah karena lokasi 
tersebut berada di wilayah APL dan sedikit berada 
di wilayah HPK (hutan produksi konversi). Lahan 
masyarakat  yang merupakan masyarakat eks transmigrasi 
tahun 1991 khususnya lahan II yang digunakan untuk 
lokasi pusat KTM adalah tanah negara sehingga BPN 
tidak perlu mengeluarkan Surat  Keterangan Pendaftaran 
Tanah (SKPT).”…, (wawancara dengan Kepala BPN 
Kabupaten Buol). 

KTM Air Terang, berdasarkan siteplan pada pusat 
KTM  berada pada APL sebesar 168,40 Ha dan yang berada 
dalam kawasan HPK sebesar 13,96 Ha. sehingga luas secara 
keseluruhan wilayah lokasi pusat KTM Air Terang sebesar 
182,36 Ha. dan versi peta Perairan Kabupaten Buol APL 

47. Laporan Akhir Pekerjaan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupeten Buol Tahun Anggaran 2010. Dinas PU SKPD Dekosentrasi Bidang 
Penataan Ruang.
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sebesar 63, 70 Ha   dan  HPK =  118,70 Ha.  Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa penggunaan areal HPT belum 
didukung dengan pelepasan dari Menteri Kehutanan. Hal ini 
juga berdampak pada proses pembebasan lahan untuk pusat 
KTM belum memiliki SKPT dari BPN Kabupaten Buol. 
Menurut Kepala BPN Buol (Wawancara April 2012) “… dasar 
pembuatan SKPT yakni Rekomendasi Bupati tentang persetujuan 
pencadangan lahan transmigrasi belum di keluarkan oleh Bupati 
Buol..”. Bahkan BPN  Buol merasa tidak penah dilibatkan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol terkait pembebasan 
lahan pusat KTM.

Lahan yang menjadi lokasi pusat KTM Air Terang 
sebelumnya adalah lokasi bekas HPH milik PT. Iradat 
Puri. Pada tahun 1993, setelah perusahaan HPH tersebut 
habis masa izinnya, masyarakat kemudian mengolah areal 
tersebut untuk ditanami tanaman tahunan seperti kakao dan 
kopi, dengan luasan yang bervariasi antara 2 sampai 3 Ha. 
Hal tersebut didasari areal tersebut masih menjadi wilayah 
administratif. Dalam Pembangunan program Transmigrasi 
KTM Air Terang, Pemda setempat dalam sosialisasi program 
Transmigrasi KTM-nya memberi gambaran pada masyarakat 
bahwa pembangunan KTM nantinya akan berwujud kota 
yang ramai dan dilengkapi fasilitas umum. 

“ … tahun 2008 ada sosialisasi terkait pembangunan 
KTM yang akan di pusatkan di wilayah tersebut, maka 
masyarakat menyetujui karena teriming-imingi bahwa desa 
mereka akan menjadi ramai, akan ada fasilitas yang bagus 
seperti pabrik, mal (pasar modern), tower seluler, listrik 
yang 24 jam dan lain-lain. Iming-iming tersebut membuat 
masyarakat menyetujui menyerahkan lahan olahan mereka 
yang telah diolah selama kurang lebih 14 tahun, dengan 
syarat masyarakat akan dibangunkan perumahan didalam 
lokasi pusat KTM…”( Wawancara dengan Sekretaris, 
tanggal 28 April 2012).
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Hasil diskusi kelompok, wawancara dan penelusuran 
dokumen pada dinas Nakertrans (Provinsi dan Kabupaten) 
tidak didapatkan dokumen atau berita acara tertulis terkait 
penyerahan lahan masyarakat lokal kepada pihak Pemerintah 
Daerah.

2. KTM Padauloyo – Tojo Una-Una 

Penerapan Kriteria Clear 

Untuk melihat kesesuaian letak KTM ini, 
dokumen peta yang digunakan yakni Laporan Final 
Revisi Master Plan48 dan dokumen Peta Calon Lokasi 
TSM dan Pusat KTM Kabupaten Tojo Una-Una.49 

Survey data menggunakan GPS denganlokasi pengambilan 
titik koordinatnya yakni Transmigrasi Dataran Bulang – 
Desa Wanasari dan Bundaran Pusat KTM Padauloyo. Pilihan 
lokasi Transmigrasi Dataran Bulang karena pada lokasi ini 
merupakan lokasi awal sebagai pusat KTM di Kabupaten Tojo 
Una-Una. Pengambilan titik pada pada bundaran pusat KTM 
Padauloyo juga atas pertimbangan bahwa pada bundaran 
tersebut dalam peta site plan jelas keberadaannya dan juga 
bahwa bundaran pusat KTM  ada faktanya di  lapangan. 
Berdasarkan analisis perbandingan baik dari studi dokumen 
dengan survey GPS yang dilakukan pada dua lokasi, letak 
Pusat KTM Padauloyo Kabupaten Tojo Una-Una sudah 
sesuai dengan peta dalam Site Plan.

Dalam Peta Kawasan Strategis Provinsi, posisi pusat 
KTM berada di sekitar Kecamatan Ampana Tete.  Hal ini 
berarti bahwa letak lokasi KTM Padauloyo sudah sesuai 
dengan Peta Kawasan Strategis Provinsi  Sulawesi Tengah 

48. Lihat Dokumen Laporan Final Revisi Master Plan Kota Terpadu Mandiri (KTM) 
Padauloyo Kab. Tojo Una-Una, Pusta Kajian Wilayah dan Kota (PKWK) Untad, Palu 
2010 (halaman 8)

49. Lihat Peta Calon Lokasi TSM dan Pusat KTM Kab. Tojo Una-Una , Skala 1 : 50.000  
(Lampiran Rekomendasi Bupati Nomor : 595/578a/nakertrans tanggal 21 Agustus 
2008 tentang Persetujuan Pencadangan Lokasi Transmigrasi Kab. Tojo Una-Una)
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(RTRWP Sulteng). Di dalam dokumen RTRWP Sulteng, 
kawasan KTM Padauloyo masuk dalam kawasan strategis 
provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (Pasal 
21 ayat 2 huruf  d), namun dalam dokumen Peta Kawasan 
Strategis Kabupaten tidak ditemukan data mengenai lokasi 
KTM atau Pusat KTM Padauloyo. Hal yang sama juga 
ditunjukkan pada dokumen RTRWK Tojo Una-Una50, sama 
sekali tidak ada informasi terkait Posisi KTM Padauloyo.

Dokumen Masterplan KTM Padauloyo, lokasinya 
melingkupi tiga Kecamatan, Ampana Tete, Ulubongka, 
dan Ampana Kota. Sedangkan untuk pusat KTM dan TSM 
yang saat ini telah dibangun di Desa Tampabatu Kecamatan 
Ampana Tete tidak termuat di dalam dokumen masterplan, 
sehingga tidak jelas letak, luas, dan batas-batasnya secara 
geografis. Adapun dokumen yang memuat Pembangunan 
Jalan Pusat KTM yakni Peta Situasi Rencana Jalan Boulevard 
dan Rencana Jalan Lingkungan KTM Padauloyo dan Peta 
Situasi Existing Jalan Masuk KTM Dan Rencana Jalan Pusat 
KTM Padauloyo. Selain itu juga pembangunan Jalan Pusat 
KTM Padauloyo terdapat dalam Peta Situasi Existing Jalan 
Pusat KTM Dan Kompi 714 Touna dan Peta Situasi Existing 
Jalan dan Penempatan STA, keduanya merupakan peta yang 
digambar berdasarkan hasil pekerjaan pembangunan Jalan 
Pusat KTM Padauloyo. Dari beberapa peta tersebut diatas juga 
tidak menggambarkan letak dan luas, serta batas-batas secara 
goegrafis Pusat KTM-HTR Padauloyo. Begitupun lokasi 
lahan garapan warga TSM yang tidak jelas penunjukannya, 
ditambah lagi lokasi pemukiman yang tidak layak, karena 
berada di jalur aliran sungai. Sehingga sangat rawan dengan 
bencana banjir dan longsor ketika puncak musim hujan.

Luas KTM Padauloyo adalah 168.516 ha. Untuk 
lokasi pusat KTM-HTR Padauloyo, Bupati Tojo Una-Una 

50. Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tojo Una-Una 2008-2028, BAPPEDA Kab. Tojo 
Una-Una.
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menerbitkan Surat Rekomendasi Bupati Tojo Una-Una 
Nomor: 595/578a/Nakertrans, tanggal 21 Agustus 2008, 
tentang Persetujuan Pencadangan Lokasi Transmigrasi 
Kabupaten Tojo Una-Una. Luas pencadangannya 533,1 Ha  
yang terdiri dari calon lokasi pusat Kota Terpadu Mandiri 
seluas 164,20 Ha, dan calon lokasi dengan pola Transmigrasi 
Swakarsa Mandiri (TSM) seluas 368,90 Ha. Hasil survey 
lapangan menunjukkan bahwa luas Pusat KTM  = 165,3 
hektar dan Luas TSM = 369,0 hektar. Dari perbandingan 
data dokumen dan data hasil survey lapangan, sekalipun tidak 
signifikan perbedaannya namun terdapat selisih luas 1,1 ha 
untuk Pusat KTM dan 0,1 ha untuk luasan TSM. 

Jika dibandingkan hasil survey dengan dokumen Peta 
Lokasi TSM dan KTM Padauloyo51 dan dokumen Peta 
Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Tojo Una-Una52, 
maka luasannya sesuai yakni pada Peta Lokasi TSM dan 
KTM Padauloyo luas Pusat KTM = 165,3 hektar, luas TSM 
= 369,0 hektar dan luas.  Hasil overlay antara data survey 
GPS dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten 
Tojo Una-Una juga menunjukkan luasan APL 534,30 Ha 
(100%)

KTM Padauloyo, berdasarkan Peta Calon Lokasi TSM 
dan Pusat KTM Kabupaten Tojo Una-Una, Skala 1 : 50.000,  
Batas Fisik berbatasan:

•	 Utara : Desa Tampabatu/ Padauloyo

•	 Timur : Sungai Sabo/ Desa Sabo

•	 Selatan : Kawsan Hutan - HPT

•	 Barat : Sungai Padauloyo

51. Peta Calon Lokasi TSM dan Pusat KTM Kab. Tojo Una-Una Skala 1 : 50.000 (Lampiran 
Rekomendasi Bupati Nomor : 595/578a/nakertrans tanggal 21 Agustus 2008 tentang 
Persetujuan Pencadangan Lokasi Transmigrasi Kab. Tojo Una-Una)

52. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, 
skala 1 : 200.000.  BPKH Wilayah XVI Palu, 2010.
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Hasil Survey  lapangan menunjukkan bahwa batas-
batas fisik hasil survey lapangan sudah sesuai dengan Peta 
Calon Lokasi TSM dan Pusat KTM Padauloyo, namun 
perbedaannya pada penempatan, yaitu :  Lokasi TSM berada di 
bagian Timur dan Pusat KTM berada di bagian Barat. Selain  
itu berdasarkan peta, belum semua lokasi TSM telah dibuka, 
terutama di bagian selatan namun hasil olah data GPS, batas 
Pusat KTM di bagian  selatan yang sudah dibuka saat ini 
berada pada batas APL dan HPT. Hal ini berarti bahwa ada 
pembukaan lokasi TSM yang  masuk dalam kawasan HPT.

Peruntukan lahan untuk lokasi pusat KTM dan TSM 
Padauloyo di Desa Tampabatu Kecamatan Ampana Tete 
tertuang dalam SK Bupati Tojo Una-Una, seluas ± 533 Ha 
yang berada pada kawasan APL. Sekalipun dalam wilayah 
APL, namun hasil studi dokumen dan wawancara mengenai 
sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas tanah dari Pemda 
setempat ke pihak Disnakertrans Kabupaten tidak didapatkan.  

Penerapan kriteria Clean 

Metode penyediaan lahan dalam program Transmigrasi 
KTM Padauloyo, dalam pembebasan lahan ada ganti rugi, 
namun hanya sebagian masyarakat saja yang mendapatkan 
ganti rugi dan nilai dari ganti rugi tidak sebanding dengan 
nilai yang dikehendaki masyarakat. Tahun 2010 di KTM 
Padauloyo dilaksanakan pengerjaan pada  pusat KTM dimulai 
dengan pembuatan Gapura KTM dan jalan masuk ke TSM dan 
pusat KTM sepanjang 1.400 meter dan lebar jalan 17 meter, 
serta pembukaan lokasi Pemukiman Transmigrasi Swakarsa 
Mandiri (TSM) seluas ± 4 Ha. Tahun 2011 pembangunan 
berupa pembukaan Jalan Pusat KTM di areal seluas ± 11 
Ha, sehingga total areal yang digunakan ± 15 Ha.  Areal 
tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat Desa 
Tampabatu yang sudah bersertifikat. Sehingga dalam proses 
pembangunan pusat KTM dan TSM Padauloyo juga dilakukan 
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ganti rugi lahan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. 
Lahan masyarakat yang sudah diganti rugi yaitu yang terkena 
kegiatan Pembangunan KTM dan TSM tahun 2010, dengan 
besaran Rp.4.850 per meter. Harga ganti rugi lahan yang telah 
dipatok oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) setempat tersebut, menurut pemilik lahan tidak 
sesuai dengan kerugian yang dialami. Karena lahan tersebut 
selama ini telah diolah dan menghasilkan selama bertahun-
tahun. Namun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
mengatakan bahwa KTM yang akan dibangun adalah 
untuk kepentingan umum (kepentingan negara). Sehingga 
masyarakat pun terpaksa menerima biaya ganti rugi lahannya 
yang terkena pembangunan jalan pusat KTM Padauloyo. 

Bapak Jamal Matanai, salah satu pemilik lahan yang 
sudah diganti rugi, mengatakan:

“ …..Ganti rugi lahan kami sebenarnya tidak sesuai dengan 
yang diharapkan, karena tanah tersebut merupakan lahan 
untuk pertanian yang dibagikan saat kami mengungsi dari 
Pulau Una-Una dan sudah diolah selama ini, sehingga 
luasannya sekarang menjadi berkurang. Tetapi karena 
Pemerintah mengatakan ini untuk kepentingan umum sehingga 
Desa Tampabatu bisa maju, makanya kami menerima …” 
(wawancara April 2012). 

Lain  halnya dengan yang dialami Bapak Darwin Lantamo, 
salah satu pemilik lahan di lokasi Pusat KTM mengatakan; 

“ … Saya tidak tahu kalau lahan saya telah digusur untuk 
dibangun jalan, sehingga saya bersama dengan beberapa teman 
yang lahannya juga terkena penggusuran kemudian memasang 
pagar lahan yang sedang digusur. Dua hari kemudian kami 
diundang dirumahnya  kepala desa untuk membicarakan 
masalah lahan tersebut, dan saat itu juga hadir wakil dari 
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-
Una. Dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa lahan 
yang telah digusur akan diganti rugi Pemerintah, tetapi belum 
ada realisasinya sampai saat ini. Kami juga sudah berapa kali 
menanyakan ke kepala desa dan pihak Dinas kapan ganti rugi 
akan diberikan, tapi belum ada kepastian ….”.

Menurut Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tojo Una-Una. “ … kegiatan tahun 2011 yang terkena 
lahan masyarakat sampai saat ini belum diganti rugi, karena  
belum ada anggarannya…”. Sudah berapa kali masyarakat 
menanyakan ganti rugi lahan ini ke Kepala Desa Tampabatu 
dan Dinas Nakertrans Kabupaten Tojo Una-Una, baik secara 
berkelompok maupun individu. Namun belum mendapat 
kepastian kapan lahan mereka akan diganti rugi.

3. KTM Tampo Lore - Poso

Penerapan Kriteria Clear  

Untuk melihat kejelasan letak KTM Tampo Lore, 
dilakukan survey GPS dan meng-overlay dengan Peta Lokasi  
(tanpa skala) siteplan53. Hasil survey menggambarkan 
bahwa posisi pada peta siteplan54 dengan hasil survey55 

pada Pusat KTM Tampolore menyimpulkan bahwa letak 
Pusat KTM Tampolore  sudah sesuai  peta Site Plan.  Tugu 
KTM merupakan lokasi yang dijadikan sebagai sampel 
dalam mengambil titik point, pertimbangannya karena pada 
tugu terdapat dalam peta site plan dan paling menonjol 
keberadaannya secara fisik saat melakukan survey.

       

53. Lihat  Laporan Akhir Penyusunan Site Plan Lokasi Tampolore Kab. Poso Provinsi Su-
lawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 CV Bina  Karya Engineering Consultant & Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah (halaman  II-14)

54. 120⁰  21’ 44.24” - 120⁰ 22’ 40.98” BT dan 1⁰ 32’ 50.71” -  1⁰ 33’ 51.27” LS
55. 120⁰ 22’  6.82”  BT dan  1⁰ 33’ 16.38” LS
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Luas KTM Tampolore  menurut laporan  Site Plan56 

yakni 30.189 Ha dan untuk Pusat KTM (di Desa Watutau) 
luasannya 150 Ha. Hasil Survey GPS  untuk luas pusat KTM 
di Desa Watutau menunjukkan luasan sebesar 200 hektar 
atau 2 km2.  Hal ini berarti  Luas Pusat KTM Tampolore 
berdasarkan survey GPS tidak sesuai dengan dokumen 
perencanaan, ada selisih (kelebihan) sekitar 50 Ha.

Kejelasan batas fisik pada KTM ini sangat sulit untuk 
diidentifikasi, karena peta lokasi calon pusat KTM Tampolore 
dalam setiap dokumennya atau laporan lainnya tidak ada. 
Dilihat dari Peta Kawasan Strategis Provinsi, posisi KTM 
Tampolore belum termasuk dalam Peta Kawasan Strategis 
Provinsi, dan dalam dokumen RTRW Provinsi Sulteng,  

56. Laporan Akhir Penyusunan Site Plan Lokasi Tampolore Kab. Poso Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun Anggaran 2009 CV Bina  Karya Engineering Consultant & Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah (halaman  II-14) 

Pada/lambara milik masyarakat di Desa Wanga yang 
diplasmakan ke milik PT.ASA
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informasi mengenai KTM Tampolore juga tidak ada. Dalam 
Peta Kawasan Strategis Kabupaten  dan dokumen RTRWK 
Kabupaten Poso juga tidak ada dokumennya sehingga sulit 
untuk memposisikan letak lokasi KTM Tampolore. Hasil 
pengamatan juga menggambarkan bahwa pada lokasi KTM 
tersebut tidak ditemukan patok pembatas.  

Penerapan kriteria Clean 

Luas kawasan KTM Tampolore seluas  40.423 
Ha  terdiri dari  APL  seluas 30.166 Ha, ditambah areal 
HPT seluas 10.257 Ha yang akan dilepaskan status 
hutannya menjadi APL. Areal yang direncanakan untuk 
penempatan program Transmigrasi KTM Tampo Lore 
salah satunya adalah bekas lahan HGU PT.Hasfarm57. 

PT Hasfarm dahulunya mengembangkan perkebunan teh pada 
tahun 1990-an. Namun, karena sesuatu hal, perusahaan ini 
tidak dapat melanjutkan usahanya sehingga areal perkebunan 
itupun akhirnya ditinggalkan. Lahan itu menjadi terlantar 
dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Lahan yang masih berstatus 
tanah HGU ini kemudian masuk dalam pengawasan pihak 
BPN Poso. Setelah lahan itu ditelantarkan sekian lama, PT. 
Hasfarm dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. Izin HGU atas lahan tersebut kemudian dilelang oleh 
pemerintah, melalui BPN dan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. Pihak yang dinyatakan menang dan sanggup membayar 
hutang PT.Hasfarm ke kas negara ialah PT. Sandabi Indah 
Lestari (SIL)58.Secara de jure, PT. SIL berhak atas pengelolaan 
dan pemanfaatan lahan HGU itu. Namun, pada tahun 
2009, pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi menyatakan akan menggunakan lahan 

57. Wawancara dengan Noldi Tobondo, Kepala Seksi Pembinaan dan Penempatan Trans-
migrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Poso, pada tanggal 19 April 
2012 di Poso.

58. Wawancara dengan Hary Kabi, anggota DPRD Poso dari dapil Lore, yang juga Ketua 
Majelis Hondo (Dewan Adat Pekurehua) Napu, pada tanggal 14 April 2012 di Poso.
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tersebut untuk pengembangan  program Transmigrasi KTM 
di lembah Napu. Sebuah proyek pengembangan kawasan 
yang akan terkait dengan unit pemukiman transmigrasi di 
sekitarnya.  

Kawasan yang kini ditempati Pusat KTM Tampo Lore 
dulunya adalah lokasi   penggembalaan rakyat (lambara) yang 
dikelola secara komunal sejak dulu oleh masyarakat lokal 
yang mendiami lembah Napu. Tanah komunal bagi orang 
(To) Pekurehua, tidak bisa dimiliki secara privat dan juga tidak 
boleh diperjualbelikan. Asal usul  To Pekurehua di Lembah 
Napu berasal dari Desa Watutau. Adapun rotasi perputaran 
orang-orang di lembah ini setelah Watutau adalah Lamba, 
Lengaro dan Latando. Kampung-kampung tua itu merupakan 
pemukiman awal orang-orang Napu. Watutau sendiri 
dipandang sebagai kampung tertua orang Napu, Watutau 
yang berarti  batu yang berwujud manusia.

Komunitas setempat dalam pengelolaan tanah dikuasai 
secara berkelompok, puak, kaum dan komunitas. Tanah tidak 
boleh dikuasai dan dimiliki secara individu. Hal ini bermula 
dari tradisi berladang pindah leluhur To Pekurehua di Lembah 
Napu sejak mula-mula di Watutau. Tradisi berladang 
pindah kemudian menjadi cikal-bakal aturan setempat yang 
melarang seseorang untuk memiliki tanah secara pribadi, tapi 
berkelompok. Seluruh tanah di wilayah Lore yang meliputi 
Napu dan Besoa, mereka pandang sebagai tanah adat. Sebab, 
masih ada pembuktiannya hingga hari ini. Ada perkampungan 
tua seperti di Watutau, ada lahan pertanian komunal, serta 
lahan penggembalaan bersama (lambara). Bukti lain, kuburan 
tua, artefak kuno seperti patung-patung batu megalitik, dan 
tradisi gotong royong (mokoe) masih dapat dijumpai hingga 
kini.

Tradisi membuka lahan disebut mobelai tampo, sebelum 
membuka lahan untuk keperluan bertani atau mendirikan 
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rumah, harus meminta izin para leluhur, dengan ritual potong 
kerbau (boleh juga ayam). Tata guna lahan masyarakat 
setempat ada yang disebut Wanangkiki, merupakan kawasan 
hutan yang terletak di atas puncak gunung, berlumut – lokasi 
ini tidak dapat dikelola; Wana, merupakan kawasan hutan yang 
tidak dapat dikelola karena difungsikan sebagai penyangga 
kandungan air, sekalipun tidak dapat dikelola namun hasil 
hutan non kayu bisa dimanfatkan seperti tanaman obat, getah 
damar dan rotan. Kawasan lain yang bisa di manfaatkan yakni 
Pindulu (Lahan yang belum pernah diolah),  Lopo (bekas 
kebun atau lahan pertanian yang kembali menjadi hutan), 
Halua (Bekas kebun yang baru saja ditinggalkan) dan Pada/
Lambara59.

Pada/lambara menjadi bagian yang sangat penting 
dalam kehidupan masyarakat setempat,  Lambara artinya 
tanah hamparan yang luas, umumnya diperuntukkan bagi 
padang penggembalaan bersama. Gimpu,  artinya tanah atau 
ruang tertentu yang sudah diperuntukkan penggunaannya. 
Luas pada/lambara  adalah  yang ada di wilayah ini 
seluas kurang lebih 10.000 ha yang dulunya masih bisa 
menjumpai kelompok ternak untuk mencari rumput segar60. 

Seiring dengan berjalannya waktu, padang luas menghampar 
itu pun dilirik oleh investor. Pada tahun 1995, keluar 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor:35/
HGU/BPN/95 tanggal 11 Oktober 1995 tentang pemberian 
Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Perkebunan Hasfarm 
Napu (PHN). PT. PHN mengembangkan tanaman teh 
dan kakao. Setahun berikutnya, keluarlah sertifikat HGU  
 
 

59. Konsepsi lainnya seperti Lahan untuk pekuburan namanya “talumba”. Lahan perta-
nian umum namanya “bonde”. Sawah atau lahan basah disebut “kevai”. Lahan kering 
“kakikau”, sedangkan “udu” adalah lahan di pinggir sungai.”.

60. Lihat Azmi Sirajuddin, Jejak Kerbau Yang Hilang Di Padang Rumput, Catatan Kecil 
Dari Lembah Napu, dapat diunduh di www.ymp.or.id atau di www.pusaka.or.id
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seluas 7.740 Ha,  atas nama PT.PHN oleh kantor BPN, 
dengan  nomor : 01/1996 tanggal 23 Maret 199661.

Setelah sempat berproduksi  3 tahun yang juga 
memperkerjakan sebagian masyarakat setempat sebagai 
buruh perkebunan, akhirnya tahun 1999 perusahaan ini 
tidak beroperasi lagi. Setelah lahan terbengkalai, tahun 2008 
sebahagian masyarakat lokal di lembah Napu kemudian 
berinisiatif  memanfaatkan kembali lahan HGU. Masyarakat 
Desa Maholo di Kecamatan Lore Timur memanfaatkan 
kembali sebagaimana fungsi lambara menggembalakan 
ternaknya di Lambara dan masyarakat Desa Watutau di 
Kecamatan Lore Peore memanfaatkan sebahagian lahan  untuk 
menanam singkong. Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Poso 
menetapkan lahan ini sebagai kawasan KTM Tampo Lore 
tanpa ada konsultasi dengan masyarakat lokal.

Terkait tanah eks HGU Hasfarm, masyarakat setempat 
berharap agar status HGU itu dicabut saja, sebab sudah lebih 
10 tahun perusahaan itu sudah tidak aktif  memanfaatkan 
tanah HGU. Lebih baik jika tanah-tanah itu dikembalikan 
kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. 
Pada tanggal 17 Maret 2012, gelombang massa menduduki 
lokasi eks HGU Hasfarm untuk mendesak pencabutan izin 
HGU Hasfarm terjadi di Watutau dan Maholo. Waktu itu 
hadir anggota Komisioner Komnas HAM dan anggota DPRD 
Sulteng Huisman Bramt.

Tapi setelah datangnya Hasfarm, dan semakin banyaknya 
gelombang migrasi penduduk ke Napu, berdampak pada  
perubahan nilai lokal. Jika sebelumnya praktek jual beli 
tanah merupakan perbuatan ‘tabu’, kini sebagian masyarakat 
setempat ada yang menjual tanah kepada orang  luar.  Proyek 

61. Forum Keadilan, No.16 Edisi 13 Agustus 2006, Kerjasama Forum Keadilan dan Per-
kumpulan HUMA
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KTM datangnya tidak partisipatif  dan tidak transparan. 
Sebab, tidak ada lagi ketersediaan tanah yang tersedia bagi 
proyek itu. Karena sebagian besar lokasinya berada di atas 
HGU PT. PHM. Ada kekhawatiran, jika izin HGU PT. 
PHM dicabut dan status tanah dikembalikan seperti semula 
(APL), bakal terjadi klaim dan sengketa antar kelompok di 
tengah masyarakat, untuk memperebutkan eks lokasi HGU 
itu. Sebab, godaan jual tanah sekarang makin berkembang di 
Napu.

Beberapa keluarga penghuni lokasi transmigrasi di 
Watutau dan sekitarnya ada yang sudah berulang kali menjadi 
warga trans di tempat lain. Setelah memperoleh jatah rumah 
dan lahan trans yang bersertifkat, rumah dan lahan tersebut 
dijual lagi kepada orang lain. Kemudian mereka mendaftar 
kembali sebagai warga trans di lokasi transmigrasi lainnya.

4. KTM Bahari – Parigi Moutong

Penerapan kriteria Clear 

Untuk  melihat kejelasan lokasi KTM Bahari dilakukan 
dengan  studi dokumen  dan  pengamatan lapangan (tanpa 
melakukan survey GPS). Letak lokasi pusat KTM berbeda. 
Dalam dokumen RTRW Provinsi  letaknya di Tomini, tapi 
dalam RTRW Kabupaten letaknya di Bolano Lambunu, 
Taopa dan Moutong. Dalam buku profil KTM di Sulteng 
posisi letak KTM Bahari juga tidak ada datanya.  

Dalam dokumen RTRW Provinsi Sulteng, KTM ini masuk 
dalam Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi (Pasal 21 ayat 2 huruf  d). Dalam 
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten62 pada 120⁰  56’ 
59” - 121⁰ 20’ 03” BT dan 0⁰ 20’ 22” -  0⁰ 44’ 03” LU atau 
berada di sekitar Kecamatan Bolano Lambunu, Kec. Taopa & 

62. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang RTRWK Parigi Moutong  2010-2030
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Kec. Moutong. Letak lokasi KTM Bahari Bolano Lambunu 
sudah sesuai dengan Peta Kawasan Strategis Kabupaten  
(RTRWK Parigi Moutong). Bila disimak dokumen RTRWK 
Parigi Moutong masuk dalam  Kawasan Strategi Kabupaten 
-  pengembangan kawasan perbatasan kabupaten di Moutong 
sebagai pendukung KSP-Kawasan Pengembangan Kota 
Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Bolano Lambunu (Pasal 32 
ayat 1 PERDA No. 2/2011 ttg RTRWK Parigi Moutong.

Penerapan kriteria Clean 

Di KTM Bahari (Parigi Moutong) pemindahan lokasi 
Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) dari Desa Karyamukti 
ke Desa Persatuan Sejati Utara Kecamatan Bolano Lambunu 
yang  merupakan bagian tak terpisahkan dari KTM Bahari 
Bolano Lambunu. Hasil pengamatan dan wawancara 
menunjukkan bahwa sebagian kawasan  masuk kawasan 
Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan.63 Lokasi tersebut juga dianggap tidak 
layak huni bagi warga karena sebagian besar berada pada 
lokasi yang curam yakni pada kemiringan 45 derajat. Padahal 
berdasarkan ketentuan yang ada, pemukiman transmigrasi 
yang layak adalah pada kemiringan tanah 15 derajat. Anggota 
Dewan Kabupaten Parigi Moutong, Hazairin Paudi menyoroti 
lokasi pemukiman transmigrasi baru tersebut:

“Bisa berbahaya jika pemukiman tersebut masuk kawasan 
HPT, bisa mengulang  kasus Ogobayas yang tumpang 
tindih dengan kawasan hutan, selain itu, pemindahan lokasi 
dari yang ditetapkan sebelumnya perlu studi kelayakan dan 
analisis mengenai dampak lingkungan”. 

Sebagian besar lahan yang direncanakan masuk dalam 
lokasi inti program Transmigrasi KTM di Desa Bolano Barat 
ini adalah lahan perkebunan kelapa dan persawahan milik 

63.  www.mercusuar.com “ Di Duga Masuk kawasan hutan”
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warga yang sebagian besar memiliki bukti kepemilikan baik 
sertifikat, SKPT maupun bukti lainnya. Sebagian kecil lainnya 
yang berupa rawa dan hutan mangrove termasuk dalam areal 
penggunaan lain.

5. KTM Bungku – Morowali

Penerapan kriteria Clear 

Luas KTM ini hasil studi dokumen menunjukkan bahwa 
Luas Pusat KTM Bungku-Morowali 300 Ha, di 2 desa yaitu 
Bente dan Baho Mohoni kecamatan Bungku Tengah, untuk 
luas pengembangan kawasan KTM Bungku direncanakan 
seluas 104.595,21 Ha.  

Untuk letak KTM Bungku, hasil data dokumen 
menggabarkan bahwa letaknya berdasarkan Peta Kawasan 
Strategis Provinsi  berada di sekitar Kecamatan Bungku Barat.64 
Hal ini berarti bahwa lokasi KTM Tawaru Bungku sudah 
sesuai dengan Peta Kawasan Strategis Provinsi (RTRWP 
Sulteng). Di dalam dokumen RTRW Provinsi Sulawesi 
Tengah, KTM ini masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi 
dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (Pasal 21 ayat 
2 huruf  d), namun dalam peta RTRW Kabupaten Morowali65 
tidak ada Informasi mengenai Posisi KTM Tawaru Bungku. 
Dalam dokumen RTRWK Morowali KTM ini termasuk 
dalam Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  
a yaitu: Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bungku; dan Kawasan 
Teluk Matarape (Pasal 36 Perda No. 12 Tahun 2011 tentang 
RTRWK Morowali 2011-2031). Namun kawasan ini tidak 
termasuk dalam kawasan strategis kabupaten, tapi sebagai 
kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian 

64. Berada pada posisi 121⁰  33’ 54” - 121⁰ 41’ 53” BT dan 2⁰ 11’ 27” -  2⁰ 19’ 25” LS
65. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten, Skala 1 : 1.000.000 Dinas Perumahan 

dan Penataan Ruang Daerah Kab. Morowali
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dan perkebunan terdapat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) 
Bungku Kecamatan Bungku Tengah, Ungkaya Kecamatan 
Wita Ponda, Tompira Kecamatan Petasia (Pasal 29 Perda No. 
12 Tahun 2011 tentang RTRWK Morowali 2011-2031)

Penerapan kriteria Clean 

Berbeda dengan yang terjadi di KTM lainnya, dalam  
pembagunan KTM Bungku di Kabupaten Morowali praktis 
tidak mendapat hambatan dari masyarakat pemilik lokasi/
lahan pada areal lokasi KTM, karena semuanya diselesaikan 
melalui musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali dengan masyarakat setempat. Karena lokasi 
peruntukan KTM diklaim sebagai lahan pribadi masyarakat 
yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan dalam bentuk 
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan 
Kabupaten Morowali, maka melalui kesepakatan lewat 
musyawarah yang melibatkan antara masyarakat, perwakilan 
Pemda selaku Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari: 
Pemerintahan Desa, Badan Pertanahan Kab. Morowali, Dinas 
Pertanian, Bagian ADPUM Setkab Morowali, Kehutanan, 
Camat, Kabag Tapem, Dinas Tata Ruang Dinas Nakertrans. 

Pada proses pembebasan lahan KTM, Pemerintah 
Kabupaten Morowali melalui Sekretariat  Kabupaten 
membentuk panitia yang ditugasi untuk mengukur, 
menghitung, mendata tanah, tanaman pertanian dan 
perkebunan dalam lokasi Pusat Kota Terpadu Mandiri 
(KTM). Tim ini melibatkan perwakilan para pihak yaitu: 
Pemerintahan Desa, Badan Pertanahan Kab. Morowali, Dinas 
Pertanian, Bagian ADPUM Setkab Morowali, Kehutanan, 
Camat, Kabag Tapem, Dinas Tata Ruang.  Tahapan kerja yang 
dijalankan oleh tim antara lain: Tahap pertama, menetapakan 
batas keseluruhan perencanaan lokasi KTM dengan luasan ± 
300 hektar. Tahap Kedua, Menginventarisir lahan masyarakat. 
Tahap Ketiga, menjalankan pengukuran lahan masyarakat, 
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dan Tahap keempat memfasilitasi pembicaraan kesepakatan 
ganti rugi lahan dan tanaman yang melibatkan masyarakat 
pemilik lahan. Masyarakat pada umumnya merespon secara 
baik kinerja tim yang dibentuk dalam proses fasilitasi 
dalam mempertemukan antara kepentingan pemerintah 
dan masyarakat terkait proses penyediaan tanah bagi 
kepentingan pembangunan KTM. Apalagi pemerintah juga 
mengalokasikan seluas 30% dari keseluruhan total luasan  
yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal, yang tertuang 
dalam berita acara nota kesepahaman antara masyarakat 
dengan Pemda Kabupaten Morowali. 

Proses pembebasan lahan untuk KTM Bungku menurut 
keterangan Dinas Nakertrans Kabupaten Morowali 
dilakukan melalui tahapan survey kelayakan yang melibatkan 
Dinas Nakertrans, Dinas kehutanan dan Badan Pertanahan 
Nasional. Setelahnya  dikonsultasikan dengan Bupati untuk 
dijadikan sebagai Lokasi Areal Pencadangan  Pengembangan 
KTM, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin 
Lokasi Pencadangan melalui Surat Keputusan Bupati 
No.188.45/SK.0028/NT/2008 tentang Pencadangan Areal 
Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri 
(KTM) di Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat 
Kabupaten Morowali dengan luasan 20.000 Ha. Hasil analisis 
koordinat peta lokasi dan peta hutan diperoleh gambaran bahwa 
kawasan peruntukan KTM dengan luasan sekitar  3.341,673 
m2 (± 300 hektar) untuk Transmigrasi Swadaya Mandiri, 
memang secara keseluruhan berada pada Areal Penggunaan 
Lain yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat 
menjadi lahan perkebunan, terkecuali total keseluruhan Areal 
Pencadangan Pembangunan dan pengembangan kawasan 
KTM yang melingkupi 12 desa dengan total 20.000 hektar 
sebagian masuk dalam kawasan Hutan Produksi.  
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KRITERIA CLEAR AND CLEAN 
DI TINGKAT LAPANGAN

5

1. Pemahaman tentang kriteria clear and clean  

Kriteria “Clear and Clean” (2C) yang menjadi kriteria 
Permennakertrans dalam penyiapan pemukiman transmigrasi 
belum dipahami dengan baik oleh para pihak yang terkait 
dengan penyelenggaraan transmigrasi. Di Kabupaten Buol, 
instansi yang paling berkompeten atas penyelenggaraan 
transmigrasi  yakni Disnakertrans tidak mengetahui 
jika Permennakertrans No: PER.15/MEN/VI/2007 ada 
dan menjadi rujukan dasar atas kebijakan penempatan 
transmigrasi. Bahkan melihat fisik peraturan kebijakan 
tersebut belum pernah. Alasan ketidaktahuan tersebut 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsudin Suhong, BE., 
S.Sos.  (Kadis. Nakertrans Kab. Buol): 

“ … kami baru 3 (tiga) bulan menjabat dan sebagai pejabat 
yang baru melaksanakan tugas,  sedang melakukan adaptasi 
untuk memahami regulasi dan kebijakan atas tupoksi yang 
baru..”. (Wawancara,  April 2012)
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Ketidaktahuan atas regulasi tersebut juga diungkapkan 
oleh Kadis. Tata Ruang Kabupaten Buol,66 Kadis. Kehutanan 
Kabupaten Buol (Ir. Elisa Bunga Allo)67 dan Kakan. BPN 
Kabupaten Buol (Haryono Saroso, SH.,M.Hum.),68 sehingga 
sangat sulit untuk mengungkap persepsi pejabat daerah 
tersebut secara utuh.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan dan 
hasil wawancara dengan para pihak diantaranya masyarakat 
umum, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan 
baik yang secara langsung maupun tidak terlibat dalam 
pembangunan KTM di Parigi Moutong, terlihat benar bahwa 
konsep Clear and Clean belum sepenuhnya dipahami di level 
aparatur pelaksana, begitupun dalam implementasinya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada instansi pemerintah 
di Kabupaten Tojo Una-Una. Instansi yang terkait dengan 
penerapan kriteria Clear and Clean dalam proses penyediaan 
lahan pada lokasi KTM, yakni: Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Kehutanan, BAPPEDA, BPN dan Pekerjaan 
Umum. Dari  instansi tersebut, hanya Dinas Nakertrans 
yang mengetahui proses penyediaan lahan untuk lokasi 
KTM, sedangkan instansi lain tidak begitu mengetahui, dan 
belum pernah turun ke lokasi. Sementara Dinas Kehutanan 
Kabupaten Tojo Una-Una hanya mengetahui bahwa 
lokasi pusat KTM dan TSM Padauloyo berada pada Areal 
Pemanfaatan Lain (Non Kawasan Hutan).  

Dilihat dari realisasi pembangunan maka dapat dikatakan 
bahwa pengetahuan terhadap kriteria Clear and Clean pejabat 
daerah pada tataran konsep masih sangat minim. Masalah 

66. Wawancara dengan Kadis. Tata Ruang Kabupaten Buol, tanggal 18 April 2012, Pkl. 
09.25 Wita.

67. Wawancara dengan Kadis. Kehutanan Kabupaten Buol (Ir. Elisa Bunga Allo), tanggal 
21 April 2012, Pkl. 14.15 Wita.

68. Wawancara dengan Haryono Saroso, SH.M.Hum. (Kepala BPN Kabupaten Buol) dan 
Ismail, SH. (Kasie. Pendaftaran Tanah), tanggal 24 April 2012, Pkl. 11.45 Wita.
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utama dalam kinerja penerapan kriteria Clear and Clean yaitu 
paradigma proyek yang pragmatis  masih mendominasi dalam 
setiap kegiatan pembangunan  KTM di daerah.

2. Koordinasi antar Sektor 

Selain minimnya pengetahuan pejabat, koordinasi antar 
kementerian juga menjadi kendala. Baik koordinasi yang 
bersifat horisontal (antar instansi) maupun secara vertikal. 
Lemahnya koordinasi antar berbagai instansi teknis dalam 
berbagai aspek dalam pembangunan KTM ini menimbulkan 
sejumlah permasalahan.

KTM di Buol, dalam pelaksanaan penyediaan lahan 
untuk pembangunan pusat KTM, instansi BPN tidak pernah 
dilibatkan. BPN hanya dilibatkan pada peresmian awal saja. 
Haryono Saroso, SH.M.Hum. (Kepala BPN Kabupaten Buol) 
dan Ismail, SH. (Kasie. Pendaftaran Tanah),  mengungkapkan:

“ … Berkaitan dengan pembebasan maupun pelepasan kawasan, 
BPN tidak dilibatkan dan tidak tahu. Yang diketahui oleh 
BPN adalah ada pembangunan fisik bangunan di dalam hutan 
namun hingga saat ini telah rusak dan tidak termanfaatkan 
serta kondisinya memprihatinkan. Sehingga keterlibatan 
BPN dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan 
pembangunan KTM, tidak dilibatkan karena kecenderungan 
sektor yang terkait masih egosektoral (Wawancara,  April 
2012)

Lemahnya koordinasi antar instansi teknis dalam 
pembangunan KTM juga berkontribusi terhadap kinerja 
penerapan kriteria Clear and Clean, seperti yang disampaikan 
Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong di media massa. 
Untuk melaksanakan pembangunan KTM dan Pemindahan 
lokasi tersebut semestinya harus berdasarkan pertimbangan 
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teknis dari beberapa instansi terkait, seperti Badan Pertanahan 
Nasional, Dishutbun, dan Badan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, namun hal tersebut tidak berjalan.69

Aspek pengelolaan manajemen antar instansi juga 
sangat lemah dalam pembangunan pada KTM Padauloyo 
bahkan dapat disimpulkan tidak berjalan baik yang menjadi 
penyebab tidak berjalannya koordinasi antara instansi terkait 
karena belum adanya kemauan dan komitmen yang kuat 
dari pihak-pihak pelaksana terutama Pemerintah Kabupaten 
Tojo Una-Una untuk mengedepankan kriteria Clear and 
Clean dalam penyediaan lahan pada setiap kegiatan-kegiatan 
pembangunan di daerah sehingga penyediaan tanah untuk 
program transmigrasi banyak ditemukan masalah.

 Selain koordinasi antar instansi, koordinasi Disnakertrans 
Kabupaten dan Disnakertrans Provinsi  juga bermasalah, 
seperti yang diungkap Burhan Ivan (Nakertrans Propinsi): 

“ .. dalam pelaksanaan proyek pembangunan KTM  di 
Kabupaten, Disnakertrans Kabupaten langsung mengurus 
ke Pusat tanpa ada koordinasi di Disakertrans Provinsi, 
padahal aturannya sudah sangat jelas perlu dikoordinasi 
untuk melihat 2 C 4 L-nya .. “. (wawancara, Mei 2012).

Namun, menurut Kadis. Nakertrans Kabupaten Buol:

” .. hingga saat ini pembangunan pusat KTM di  sudah 
terhenti selama 2 tahun, dengan alasan  ada tarik-menarik 
kepentingan antara Nakertrans Provinsi dan Nakertrans 
Kabupaten ..”.

Dalam paradigma baru transmigrasi proses kerjanya 
didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) mulai tingkat pusat 
sampai ke daerah. Pokja  tingkat pusat  dikoordinir oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan pelaksana 
harian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  sementara  

69. www.mercusuar.com “ Di Duga Masuk Kawasan Hutan”



107

Penerapan Kriteria Clear and Clean 
dalam Penyediaan Tanah di Sulawesi Tengah

Pokja tingkat provinsi koordinatornya adalah Gubernur, 
pelaksana hariannya adalah Ketua Bappeda Propinsi, 
Sekretarisnya adalah Kadis Nakertrans dan anggotanya 
adalah dinas terkait. Pokja tingkat kabupaten koordinatornya 
adalah bupati, pelaksana hariannya adalah Ketua Bappeda, 
Sekretarisnya adalah Kadis Nakertrans dan anggotanya 
adalah dinas terkait. Kelompok kerja tersebut pada realitasnya 
tidak berjalan karena masih kentalnya egosektoral yang telah 
mendarah-daging di dalam tubuh instansi daerah sehingga 
sulit untuk bersinergi dalam mengimplementasikan proyek-
proyek pembangunan KTM.

3. Keterbukaan Informasi  

Ketidakseimbangan informasi dalam proyek pembangunan 
KTM juga terjadi, tidak saja di masyarakat tapi juga antar 
pemerintah dengan pengusaha. Ketidakseimbangan informasi 
membuat masyarakat dan juga pemerintah tidak punya posisi 
tawar dalam pengambilan keputusan.

 Disnakertrans Buol tidak mengetahui apa saja kewajiban 
investor (pengusaha) yang berusaha di wilayah KTM. Hal 
ini berakibat kondisi infrastruktur pusat KTM Air Terang 
menjadi  terkatung-katung, menurut  Ruslan B. Samma, S.Ip. 
(Kabid Transmigrasi Kab. Buol):

“ … pembangunan di pusat KTM macet karena pembangunan 
sarana dan prasarana diserahkan kepada investor yakni PT. 
Cipta Cakra Murdaya (CCM) / PT. Hardaya Inti Plantation 
(HPI), sedangkan investor telah melakukan pembangunan 
sarana dan prasarana di wilayah perkebunannya sehingga 
tidak mungkin membangun lagi di pusat KTM….”  

 Ketidakseimbangan ini terjadi karena selama ini 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah KTM  
mengurus izin di Kementerian Transmigrasi:
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“ ….  calon investor yang bersedia untuk melakukan 
pembangunan di pusat KTM yakni PT. Sonokeling Buana 
yang merupakan anak perusahaan dari Artalita Group. 
Namun calon investor belum melakukan pembangunan karena 
masih menunggu izin dan persetujuan dari Kementrian 
Nakertrans ..”  (wawancara dengan Ruslan B. Samma, S.Ip.)

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penetapan 
lokasi dan pembebasan lahan dalam pembangunan KTM 
disebabkan ketidakseimbangan informasi bahkan pada 
tingkat masyarakat dapat dikatakan terjadi ‘penyembunyian 
informasi’ sehingga  partisipasi masyarakat dalam proses 
penyelanggaraan KTM di semua tahapan bersifat semu. 
Minimnya distribusi informasi terkait KTM kepada publik 
juga mencerminkan tidak transparannya pelaksanaan project 
ini, terlebih lagi sulitnya mengakses dokumen-dokumen 
tertentu  yang berhubungan dengan program Transmigrasi 
KTM.  

Pembangunan KTM Air Terang bagi masyarakat  
Buol, merupakan hal yang baru dan belum difahami secara 
baik. Dalam pelaksanaan KTM ini terlihat jelas, minimnya 
partisipasi publik khususnya masyarakat di wilayah 
KTM. Baik di tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengawasannya. 

Minimnya informasi terkait KTM juga terjadi dalam 
pembangunan KTM Bahari  Bolano Lambunu. Dari beberapa 
desa yang dikunjungi hanya desa Bolano Barat yang 
direncanakan sebagai lokasi inti yang sedikit mengetahui 
informasi mengenai KTM,  sementara sebagian besar 
masyarakat di desa lainnya tidak mengetahui sama sekali 
informasi KTM.

 Ditingkat masyarakat lokal pada KTM Paduloyo, hanya 
orang-orang tertentu saja yang mengetahui secara jelas 
rencana KTM, seperti Kepala Desa dan BPD. Bahkan fakta 
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dilapangan ada pemilik lahan yang tidak mengetahui sama 
sekali informasi rencana pembangunan KTM Paduloyo.

 Ketidakseimbangan informasi menyebabkan masyarakat 
lokal menjual secara terpaksa sebagai ganti rugi lahan 
produktifnya untuk penyediaan lahan program Transmigrasi 
KTM sebesar Rp 4.850/meter untuk pembangunan KTM 
Padauloyo dan Rp 6.000/meter untuk pembangunan KTM 
Bungku – padahal harga tanah yang sudah dijual kemudian 
dijual lagi ke pengusaha properti dengan harga yang lebih 
tinggi.

Selain itu, dalam penelitian ini juga diperhadapkan pada 
ketertutupan dalam mengkases informasi pada dinas terkait 
sehingga tidak sepenuhnya dokumen yang dibutuhkan untuk 
analisis penelitian ini tersedia. Misalnya dokumen master 
plan/site plan, infomasi dari Disnakertran Provinsi yang 
tersedia hanya dokumen master plan KTM Bungku. Alasan 
karena mutasi pejabat merupakan faktor dominan yang 
menjadi alasan pejabat baru dalam ketiadaan dokumen yang 
dibutuhkan.

4. Pengetahuan atas situasi daerah

Transmigrasi saat ini memiliki sejumlah tujuan yang 
penting bagi peningkatan taraf  hidup masyarakat. Beberapa 
tujuan dari transmigrasi antara lain: (a) mendukung ketahanan 
pangan dan kebutuhan papan; (b) mendukung kebijakan 
energi alternatif  di kawasan transmigrasi; (c) mendukung 
ketahanan nasional; (d) mendorong pemerataan pertumbuhan 
ekonomi; dan 5) menunjang penanggulangan pengangguran 
dan kemiskinan. Namun, semangat paradigma baru 
transmigrasi tersebut dalam implementasinya tidak melihat 
kondisi sosial budaya setempat menjadikan pembangunan 
KTM  sia-sia. Pemaksaan rumus pembangunan KTM terjadi 
tidak saja disebabkan oleh patuhnya daerah terhadap ‘resep’ 
dari pusat, tapi juga terjadi karena pusat menutup mata dan 
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tidak mendengar situasi yang terjadi di daerah. Camat Lore 
Peore,  Amos Mondolu, mengungkapkan: 

“… Sebenarnya, pemerintah daerah Kabupaten Poso telah 
menyampaikan situasi faktual di lembah Napu. Namun, 
pemerintah pusat melalui Kementrian Nakertrans tetap ngotot 
memasukan program Transmigrasi KTM di wilayah itu. 
Tanpa mempertimbangkan ketersediaan serta kejelasan status 
lahan yang akan ditempati…”  

Pihak Disnakertrans Poso juga mengakui kalau lahan 
yang akan ditempati KTM Tampo Lore, masih bermasalah 
hingga kini. Karena itu, butuh upaya penyelesaian yang 
kongkrit sebelum proyek tersebut dilanjutkan.

Pemaksaan pada aspek sektor yang dikembangkan dalam 
KTM seperti pada KTM Bahari Bolano Lambunu dipaksakan 
sebagai KTM bahari untuk pengembangan sektor perikanan 
dan kelautan, padahal meskipun memiliki wilayah pesisir 
namun sebagian besar  masyarakat di wilayah tersebut 
bermata pencaharian sebagai petani, dan potensi ekonomi 
terbesar di wilayah tersebut adalah pertanian (sawah) dan 
perkebunan (kelapa). Hal ini diungkapkan oleh beberapa 
warga masyarakat disekitar KTM.

Masalah lainnya adalah diabaikannya berbagai mekanisme 
dan teknis dalam penyelenggaraan penetapan KTM ini 
misalnya soal analisis dampak lingkungan dan penentuan 
lokasi pemukiman transmigrasi yang menurut berbagai pihak 
tidak layak dan ketidakpatuhan terhadap standar operasional 
yang telah dibuat sendiri (2 C 4 L) baik pemerintah pusat dan 
juga di daerah membuat masalah dikemudian hari. 

5. Asas Musyawarah

Penyediaan lahan untuk KTM dilakukan dengan 
penyerobotan lahan. Bentuknya tidak saja dilakukan secara 
halus tapi juga secara paksa. Penyerobotan lahan terjadi 
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baik antar perusahaan (pengusaha), pemerintah dengan 
masyarakat, sampai antar masyarakat.

 Perusahaan-perusahaan (nasional/asing) untuk dapat 
mengeksploitasi sumber daya alam, tentu saja  terlebih dahulu 
harus mendapatkan konsesi. Pengusaha  bisa mendapatkan 
konsesi  lewat penguasa. Bupati sebagai penguasa di daerah 
diberi kewenangan sah secara hukum untuk menentukan 
areal penggunaan lain (APL) sesuai dengan Keputusan 
Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 
Bidang Pertanahan.  Mendasarkan pada Proyek KTM yang  
menggandeng pihak swasta sebagai mitra industri, pada tahun 
2009, Bupati Poso merangkul PT. Anugerah Semesta Abadi 
(PT. ASA) sebuah perusahaan penanaman modal asing asal 
Cina, untuk menjadi mitra industri KTM Tampolore. Melalui 
nota kesepakatan bersama (MoU) yang ditandatangani antara 
Bupati Poso dan wakil PT. ASA. Dalam kesepakatan itu, 
Pemkab Poso memberikan lahan 2.000 Ha kepada PT. ASA. 
Padahal lahan tersebut secara hukum dimiliki oleh PT. SIL 
yang  memiliki salinan sebagai pemenang lelang HGU, yang 
telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.  Menurut  Camat Lore Peore (Amos Mondolu) “ …  
PT. SIL berencana membawa kasus ini ke ranah hukum …”.

 Penyerobotan lahan dan penggusuran tanaman  
masyarakat untuk pemukiman transmigrasi yang disponsori 
pemerintah setempat  juga terjadi di Dusun Nanasan (UPT 
Bokat VII) di Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. Penggusuran 
tanaman coklat sebanyak 1.200 pohon yang dialami oleh Jufri 
Madusila. Jufri Madusila tokoh masyarakat Desa Kokobuka 
Kecamatan Tiloan, mengungkapkan: 

“ ….. sejak tahun 1995 kami membuka kebun dengan luas 
kurang lebih 2 Ha. kemudian ditanami coklat (di wilayah 
Nanasan yang merupakan dusun dari Desa Kokobuka) Pada 
akhir Desember 2009  digusur menggunakan alat berat 
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(dosser) sebagian besar pohon coklat kami  dijadikan lokasi 
pemukiman dan perumahan transmigrasi. Hingga kini tidak 
ada ganti-rugi…”.   

Penyerobotan lahan oleh masyarakat terhadap masyarakat 
juga terjadi. Lahan masyarakat menjadi sasaran masyarakat 
luar, saat proses masuknya perusahaan Sawit. Masyarakat luar 
(Desa Lamadong, Desa Tongon, dan desa-desa sekitarnya) 
secara masif  masuk ke wilayah yang menjadi Pusat KTM 
untuk melakukan penanaman sawit atau menggunakan lahan 
sebagai tempat tinggal -- Lahan yang diolah masyarakat 
luar tersebut sebelumnya diolah oleh masyarakat setempat. 
Hal yang sama terjadi di Kabupaten Poso, masyarakat luar 
(utamanya dari desa Palolo) mendatangi wilayah sekitar KTM 
Tampolore  (kawasan Napu) dan menggarap lahan tersebut 
untuk menanam sayuran karena di lokasi asal tanahnya tidak 
subur lagi ungkap Maman (40 tahun).

Penyerobotan secara halus oleh pemerintah dilakukan 
dengan cara mengiming-imingi masyarakat dengan sebuah 
janji. Retorika atas nama pembangunan sehingga akhirnya 
masyarakat di Padauloyo (Tojo Una-una) menyerahkan 
sebagian lahannya untuk pembangunan KTM Padauloyo. 
Kesepakatan masyarakat dengan pemerintah setempat di 
KTM Bungku untuk menjual lahan karena masyarakat 
juga dijanjikan  penyediaan peruntukkan lokasi seluas ± 90 
hektar bagi masyarakat.   Pembangunan KTM Air Terang 
di Buol juga demikian, tahun 2008 dilakukan sosialisasi 
terkait pembangunan KTM yang akan dipusatkan di wilayah 
tersebut,  masyarakat menyetujui karena terimingi bahwa 
desa mereka akan menjadi ramai, akan ada fasilitas yang 
bagus seperti pabrik, mal (pasar modern), tower seluler, 
listrik 24 jam dan lain-lain. “ … Iming-iming tersebut membuat 
masyarakat menyetujui menyerahkan lahan olahan mereka 
yang telah diolah selama kurang lebih 14 tahun, dengan syarat 
masyarakat akan dibangunkan perumahan didalam lokasi pusat 
KTM …” (wawancara dengan Sekdes )
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1. Kebijakan Penerapan Kriteria Clear and Clean

Penerapan kriteria clear atau kejelasan merupakan 
hal yang utama karena menyangkut persoalan kepastian 
dalam pengelolaan suatu proyek transmigrasi. Kriteria 
Clear menyangkut aspek kejelasan letak, luas dan batas fisik 
dalam penyediaan tanah untuk permukiman transmigrasi 
– kepastian berarti bahwa penyediaan tanah untuk proyek 
transmigrasi sudah masuk dalam perencanaan tata ruang baik 
di tingkat daerah maupun provinsi. Kepastian  secara teknis 
berarti bahwa pemetaan pengukuran harus sesuai dengan 
master plan dari perencanaan yang telah disetujui. Fakta 
dalam penerapan kriteria clear hasil penelitian menunjukkan 
belum sesuai dengan perencanaan dan juga pengukuran letak 
dan luasnya. Dalam RTRW Propinsi untuk pengembangan 
unit transmigrasi sudah tidak tersedia lahan yang kriteria 
dan skoring lahan untuk pengembangan permukiman. 
Sehingga dalam faktanya banyak UPT yang bermasalah. 
Sebagai usaha untuk mencari lokasi lahan permukiman yang 
transmigrasi yang baik maka yang di tunjuk sebagai pusat 
lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada hanya 4 (empat) 
kabupaten, yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una Una, 

PEMBELAJARAN DARI PELAKSANAN 
PROGRAM TRANSMIGRASI KOTA 
TERPADU MANDIRI DI SULAWESI TENGAH

6
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Toli-Toli dan Kabupaten Buol – namun pada kenyataannya 
pembangunan KTM tidak lagi sesuai dengan RTRW yakni di 
Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una Una, Poso, Morowali 
dan Kabupaten Buol.

Dalam program Transmigrasi KTM di lapangan 
diawali dengan pembuatan siteplan dan studi kelayakan. 
Dasar pembuatan dokumen tersebut merujuk pada Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada tingkat kabupaten 
maupun propinsi. Dokumen perencanaan (RTRW) dan 
dokumen teknis pelaksanaan secara normatif  dituntut adanya 
keterlibatan masyarakat. Namun pada fakta menunjukkan dua 
hal, Pertama, dari aspek perencanaan program Transmigrasi 
KTM yang tertuang dalam dokumen RTRW baik di tingkat 
provinsi maupun kabupaten tidak partisipatif.  Hal ini berasal 
dari hasil pengamatan dan diskusi terfokus dengan informan 
yang tidak mengetahui keberadaan program Transmigrasi 
KTM. Proyek KTM diketahui saat ada pembangunan seperti 
tugu KTM dan lainnya. Kalaupun ada pelibatan masyarakat, 
tetapi partisipasinya bersifat semu misalnya dalam penetapan 
RTRW Kabupaten apalagi RTRW Provinsi. Kedua, sebagian 
Pemerintah Daerah membangun program Transmigrasi 
KTM tanpa perencanaan yang tertuang dalam dokumen 
RTRWnya.

Hal ini memberi gambaran bahwa membangun 
tanpa rencana merupakan hal yang sah dan wajar. Ini 
juga dimungkinkan  karena kebijakan yang ada memberi 
kekuasaan dan keleluasaan pada daerah. Praktek kebijakan 
yang dilakukan bukannya tanpa alasan legalitas, namun 
kebijakan publik yang diambil mempunyai justifikasi yang 
disesuaikan dengan kepentingannya. Pemberian konsesi 
kepada perusahaan dengan alasan menggandeng swasta untuk 
menyukseskan program Transmigrasi KTM sekalipun tanpa 
koordinasi dengan pemerintah provinsi langsung ke Pusat, 
karena dalam kebijakan PP  Nomor  2  Tahun  1999 tentang  
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Penyelenggaraan  Transmigrasi memberi ruang pemerintah 
daerah dapat mengalokasikan  suatu  kawasan  atau  areal  
yang potensial untuk suatu WPT dengan mengajukannya 
kepada  Menteri  dan  kemudian  Menteri menetapkannya  
sebagai  rencana  WPT.  Penetapan suatu  areal  atau kawasan 
sebagai WPT termasuk rencana  pembangunannya  dilakukan  
dengan keputusan presiden.  Demikian  juga,  pemerintah  
daerah  dapat mengalokasikan  areal  (kawasan)  untuk  Lokasi 
Permukiman Transmigrasi (LPT).  Penetapan suatu areal  
atau kawasan sebagai  LPT termasuk rencana pembangunan 
dilakukan dengan keputusan menteri. (Pasal  22  dan  23).  
Dari klausul-klausul  kebijakan tersebut menunjukkan bahwa 
yang berkepentingan atas program Transmigrasi KTM 
selain pejabat pemerintah kabupaten juga ditentukan otoritas 
penuh pemerintah pusat. Hal ini tentu saja selain kurang 
mendukung kebijakan otonomi daerah juga akan memicu 
potensi konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah 
provinsi.

Pada kriteria Clear secara teknis menyangkut pengukuran. 
Terdapat perbedaan antara dokumen master plan/site plan 
dengan data lapangan mengenai letak, luas dan batas fisik 
tanah dalam penyediaan lahan untuk program Transmigrasi 
KTM.  Hal ini memberi gambaran bahwa aspek clear hanya 
terkait dengan soal prosedur teknis di bawah kendali 
pengetahuan para konsultan swasta atau lembaga-lembaga 
universitas. Kejelasan letak, luas  dan batas fisik, Hasil survey 
point khususnya pada 3 lokasi KTM (Poso, Buol dan Tojo 
Una-una) memberi gambaran yang berbeda dari dokumen 
yang ada, seperti gambaran pada tabel berikut:
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Tabel 8 Penerapan kriteria Clear

KTM CLEAR
Padauloyo Kab. 
Tojo Una-Una

•	 Luasnya tidak sesuai dengan persetujuan 
pencadangan lokasi (lebih luas 1,1 ha) 

•	 Batas fisik tidak jelas (tidak ada patok)

•	 Letaknya sudah sesuai dengan masterplan
Air Terang Kab. 
Buol

•	 Letaknya sesuai dengan siteplan

•	 Luas KTM berbeda-beda termasuk luasan  
kategori arealnya, peta siteplan APL = 168, 
40 Ha  dan HPK =   13,96 Ha. Peta Kawasan 
Hutan dan Perairan Kabupaten Buol APL  
sebesar 63, 70 Ha   dan  HPK =   118,70 Ha   

•	 Batas fisik jelas ditandai dengan patok dan 
batas alam.

Tampolore, Kab. 
Poso

•	 Luas pusat KTM tidak sesuai,  dalam siteplan 
150 ha, dalam survey lapangan 200 ha.

•	 Letak pusat KTM sudah sesuai dengan 
siteplan

•	 Batas fisik tidak teridentifikasi, juga tidak 
ada dalam  dokumen dalam  RTRW Provinsi 
Sulteng   dan dokumen RTRWK Kab. Poso

Perbedaan dari kriteria clear tersebut disebabkan oleh:

1). persoalan teknis seperti beda ukuran GPS yang biasa 
terjadi tidak signifikan, namun dalam pengerjaan 
pembuatan master plan/site plan program 
Transmigrasi KTM dalam metodenya pada laporan 
tidak jelas alat yang digunakan dalam survey baik 
dalam menentukan letak maupun keluasannya. 

2). lebih luasnya data survey pada lokasi jika dibandingkan 
dengan luas pada peta  boleh jadi kelebihannya ‘untuk 
bagi-bagi lahan’ bagi penentu kebijakan baik eksekutif  
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maupun legislatif. Indikasinya terlihat bahwa pada 
lahan di kawasan KTM Buol ada kepemilikan lahan 
yang dikuasai oleh pejabat/keluarga pejabat hal ini 
berakibat pada luas lahan di lapangan lebih luas dari 
dokumen yang ada. 

3). ketidaksesuaian luas lahan juga disebabkan karena 
meningkatnya kebutuhan tanah  untuk keperluan 
berbagai kegiatan pembangunan dan pertumbuhan  
penduduk  yang  cepat   disisi  lain  luas  tanah  relatif   
tidak bertambah, hal ini mengakibatkan hilangnya 
batas fisik yang ada karena dirusak.

Gambaran ini menunjukkan bahwa proses penerapan 
kriteria clear belum sepenuhnya dilakukan karena ketiadaan 
dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi apa yang bisa/
tidak bisa dilakukan sehingga yang terjadi sangat bias 
dengan berbagai kepentingan. Hal ini berakibat bahwa proyek 
tersebut terkesan liar seperti masuknya kawasan KTM di 
wilayah HPK, prosedur yang tidak partisipatif, dan penyiapan 
lahan secara tehnis hanya dilakukan oleh dinas terkait.

Ketidakjelasan  baik dari aspek letak, luas maupun tanda 
batas menyebabkan konflik lahan, kerusakan lingkungan 
alam, rusaknya tata nilai sosial setempat dan lainnya. Hal 
ini sebenarnya bisa diantipasi jika ada petunjuk mengenai 
penerapan aspek clear, misalnya  mekanisme partisipasi 
masyarakat dalam penyiapan lahan, bagaimana menerapkan 
pengetahuan lokal tentang land use masyarakat setempat, 
mekanisme pembuatan peta yang melibatkan pihak dinas 
kehutanan, BPN dan masyarakat setempat.  

Sementara itu penerapan kriteria clean yang salah 
satunya adalah bahwa lokasi KTM berada di kawasan APL, 
hasil pengukuran lapangan menunjukkan sebagian wilayah 
KTM ada yang masih masuk dalam wilayah HPK seperti 
ditunjukkan pada tebel berikut:
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Tabel 9. Penerapan kriteria Clean

KTM CLEAN
Padauloyo Kab. Tojo 
Una-Una

•	 sebagaian  tanah berasal dari tanah hak 
yang dibebaskan tanpa/belum mendapat  
ganti rugi

•	 belum ada dokumen kepemilikan KTM 
dan TSM, untuk kepentingan Surat 
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) 
dari Kantor Badan Pertanahan Nasional 
(BPN)

Air Terang Kab. Buol •	 perolehan tanah  berasal dari masyarakat 
tanpa ada ganti rugi  dan tidak terdapat 
dokumen bukti penyerahan

•	 lokasi KTM sebagian berada diwilayah 
HPK 13,96 ha (peta site plan) dan atau 
118,7  (Peta Kawasan Hutan dan Perairan 
Kabupaten Buol) dan belum ada pelepasan 
dari Menhut

•	 belum ada Surat  Keterangan Pendaftaran 
Tanah (SKPT) dari BPN Kab. Buol

Bahari Bolano-
Lambunu (Parimo)

•	 sebagian  lokasi KTM berasal dari tanah 
hak dan masyarakat menolak untuk 
menyerahkan karena nilai pembebasan 
tidak sebanding 

•	 sebagian kawasan  masuk kawasan Hutan 
Produksi Terbatas (HPT) dan berada 
pada lokasi dengan kemiringan 45 derajat

Tawaru, Kab. Morowali •	 sebagaian  tanah berasal dari tanah hak 
yang dibebaskan  belum mendapat  ganti 
rugi

•	 areal Pencadangan Pembangunan sebesar 
20.000 hektar sebagian masuk dalam 
kawasan Hutan Produksi dan belum ada 
pelepasan dari Kemenhut 

•	 belum ada sertifikat HPL Pemda  ke 
Deptrans
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Tampolore, Kab. Poso •	 dari  40.423 ha   Luas kawasan KTM,   
10.257 Ha  masuk areal HPT dan belum 
ada pelepasan dari Kemenhut

•	 lokasi KTM merupakan  HGU  PT. 
Sandabi Indah Lestari  yang masa 
operasinya belum berakhir 

•	 pusat KTM Tampolore merupakan hak 
komunal (lokasi   padang pengembalaan 
rakyat - lambara) dan belum ada 
penyerahan dari masyarakat adat 

Gambaran pada tabel di atas menunjukkan bahwa 
lokasi yang masuk kawasan wilayah  hutan dan belum ada 
pelepasan atau belum ada surat/Izin peruntukan lahan dari 
Kemenhut – Persoalan pelepasan kawasan hutan menjadi APL 
merupakan prasyarat dalam program transmigrasi, namun  
proyek transmigrasi tetap membangun sekalipun belum ada 
pelepasan dari Kemenhut. Hal ini memberi gambaran bahwa 
sekalipun belum ada pelepasan kawasan dari Kemenhut 
pengerjaan program Transmigrasi KTM bisa dijalankan. 
Hal ini terjadi karena yang berwewenang dalam pelepasan 
adalah pemerintah pusat (Kemenhut) – padahal disatu sisi 
departemen kehutanan juga ada didaerah utamanya di bidang 
planologi, hanya saja kewenangannya terbatas.

Fakta lain didapatkan misalnya pelepasan lahan untuk 
perkebunan sawit di Buol, pengusaha dapat mempercepat 
pengurusan pelepasannya dengan mengurus ke  pejabat 
daerah (Bupati) dan juga  pejabat pusat (Kemenhut), sementara 
program transmigrasi tentu saja pelepasannya memakan 
waktu yang lama. Sampai saat ini di Sulawesi Tengah masih 
terdapat  21 UPT yang status lahannya tergolong HPK 
yang sementara  dalam pengurusan  pelepasan kawasan 
hutan menjadi APL. Fakta ini tentu saja berakibat BPN tidak 
berani mengeluarkan sertifikat karena masih dalam kawasan 
hutan yang pada akhirnya nasib transmigran menjadi tidak 
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menentu sementara konstitusi menjamin  hak-hak  warga  
negara  termasuk  di dalamnya hak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
hukum yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak 
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh  siapapun. 
Sebenarnya hal ini bisa diatasi jika dalam pembangunan KTM 
memprioritaskan wilayah APL dulu sambil mengajukan 
pelepasan kawasan yang bersentuhan dengan kawasan HPK. 

 Jika kawasan sudah masuk areal APL, maka kebijakan 
teknis yang terkait dengan proses pengambilalihan  
(perolehan)  tanah  merupakan operasionalisasi  dari  BPN. 
Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan proses perolehan tanah antara lain: Peraturan 
Menteri Negara Agraria   No.  1  Tahun 1994  tentang Arahan  
Bagi Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk 
Kepentingan Umum yang telah dicabut dan diganti dengan 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Perpres Nomor 
36 Tahun 2005 menjelaskan secara rinci mengenai prosedur 
pengadaan tanah, proses  musyawarah,  dan  penetapan  jenis  
dan jumlah  ganti  rugi  serta  prosedur  mengajukan keberatan 
(banding).  Peraturan yang terbaru mengenai pengadaan 
tanah adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum.

Prosedur  perolehan  tanah dimulai dengan menentukan 
lokasi dari kegiatan pembangunan yang diajukan. Instansi 
pemerintah yang memohon penetapan lokasi pembangunan 
untuk kepentingan umum kepada bupati/walikota atau 
gubernur jika lokasi yang diajukan melintasi dua kabupaten/
kota. Permohonan harus dilengkapi dengan keterangan 
mengenai lokasi tanah, luas dan gambar tanah yang 
diperlukan, penggunaan tanah saat  itu  dan  uraian  rencana  
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proyek  yang  akan dilaksanakan di atas tanah tersebut. 
Apabila  dicermati  PP  Nomor  2  Tahun  1999 tentang  
Penyelenggaraan  Transmigrasi,  tampak bahwa  penyediaan 
tanah  untuk  transmigrasi masih bersifat  sentralistik.

Mekanisme pengadaan tanah untuk transmigrasi yang 
berasal dari tanah hak adat dan juga hak milik,  prosedurnya  
melalui pelepasan atau pembebasan hak atas tanah dari 
pemilik yang sah dengan memberikan ganti rugi yang layak. 
Konsepsi ini tentu saja baik namun pada prakteknya ganti 
rugi dari pemilik yang sah juga harus dibuktikan secara 
hukum – sehingga kepemilikan yang bersifat komunal tidak 
diakui. Hal ini diperkuat dengan surat edaran Gubernur 
Sulawesi Tengah nomor: 592.2/4117, tertanggal 31 Agustus 
1992  yang menyatakan, bahwa semua tanah  di Sulawesi 
Tengah adalah tanah negara, terkecuali tanah-tanah yang 
sudah mempunyai sertifikat hak milik yang  dikeluarkan 
oleh pemerintah yang menegasikan hak-hak masyarakat 
adat serta menetapkan negara sebagai pemilik tanah. Surat 
Edaran Gubernur menjadi dokumen bagi setiap pemerintah 
kabupaten/kota untuk  memberlakukan dua hak kepemilikan 
tanah, yaitu tanah negara dan tanah hak milik bersertifikat. 
Sehingga, begitu banyak tanah/lahan masyarakat yang 
digunakan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan domestik 
menjadi rentan untuk hilang dan dialihkan kepemilikannya 
ke pihak lain. Sebab, pemerintah daerah tidak lagi mengakui 
tanah/lahan eks Swapraja dan tanah/lahan milik ulayat, yang 
dikelola secara komunal. 

Kondisi ini menyebabkan  masyarat setempat (lokal/
masyarakat adat) pada posisi yang lemah dan tidak berdaya 
– namun seiring dengan perkembangan informasi, dengan 
logika yang sama (merujuk dari kebijakan negara seperti 
UUPA, HAM, dan lainnya) masyarakat yang lemah mulai 
bangkit – sehingga peristiwa lama diungkap kembali dan 
masyarakat mulai kritis dan merebut kembali hak-haknya. 
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Terdapat klaim dari pihak adat/ulayat dari kelompok-
kelompok masyarakat adat yang bersangkutan, tentu saja hal 
ini akan berakibat konflik lahan yang berkepanjangan baik 
antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah/pengusaha, 
antar pengusaha, dan pengusaha dengan pemerintah. Situasi 
ini tentu saja bisa diminimalisir jika ada ketentuan yang tegas 
mengenai hak-hak ulayat dan pembatasan kekuasaan pejabat 
di daerah dalam mengeluarkan izin pengusaaan lahan baik 
oleh pemerintah apalagi badan usaha. Dengan demikian perlu 
pengaturan mekanisme atau perlakuan yang adil dalam proses 
pengambilalihan hak atas tanah

2. Kebijakan  Penyiapan Permukiman 
Latar belakang dibuatnya peraturan atau kebijakan 

menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor: Per-15/Men/
VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi 
adalah untuk melaksanakan ketentuan mengenai penyiapan 
permukiman. Penyiapan permukiman diarahkan bagi 
terwujudnya permukiman  transmigrasi yang layak huni, 
layak usaha, dan layak berkembang. Penyiapan permukiman 
meliputi penyiapan areal, perencanaan permukiman, 
pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan 
prasarana permukiman  transmigrasi, serta penyiapan lahan 
dan/atau ruang usaha. Perencanaan penyiapan permukiman 
disusun berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral 
dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 
Sedangkan penyiapan permukiman dalam Transmigrasi 
Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan 
Badan Usaha berdasarkan rencana yang disusun sesuai 
dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja 
sama. Pembukaan lahan tempat  tinggal dan lahan usaha serta  
penyediaan sarana usaha dalam Transmigrasi Swakarsa 
Mandiri dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh 
bantuan dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha.
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Kriteria permukiman dari aspek penyediaan tanah dan 
juga kelayakan permukiman merupakan hal yang mendasar 
namun penjelasan yang ada sangat singkat dan juga terbatas. 
Hal ini karena kebutuhan lahan dari waktu ke waktu semakin 
meningkat seiring dengan perkembangan demografi, ekonomi 
dan juga pembangunan. Hal ini secara jelas dibutuhkan 
penjelasan rinci mengenai pemanfaatan lahan agar tidak 
terjadi tumpang tindih pemanfaatan. Fakta lapangan juga 
menunjukkan bahwa lahan yang sudah dialokasikan untuk  
pembangunan transmigrasi  banyak diklaim oleh  masyarakat  
setempat.  Masyarakat juga banyak yang menuntut ganti rugi  
atas penyerahan tanah hak. Selain itu juga ada masalah karena 
lahan masih masuk areal hutan serta adanya praktik jual beli 
lahan yang dimanfaatkan  pihak lain. Masih banyak didapati 
permukiman yang belum memenuhi kriteria saperti dibangun 
di pinggir sungai dan ketiadaan lahan untuk kegiatan/usaha 
ekonomi.

Pemaksaan  seringkali muncul  dalam praktik-praktik 
pembebasan tanah yang dilakukan oknum aparat bersama 
pemilik modal. Pada umumnya konflik yang berkembang 
dan melibatkan petani menyangkut dua masalah pokok, yaitu 
berkaitan dengan pemberian ganti rugi yang tidak memadai 
dan tidak adanya perlindungan hak-hak  dalam  pemilikan  
tanah. Masyarakat yang secara  de  facto  dan  de jure menguasai 
tanah, pada banyak kasus selalu harus menerima putusan 
sepihak (dikalahkan). Pada banyak kasus pembebasan tanah, 
pemerintah kurang berpihak pada kepentingan masyarakat. 
Di satu sisi pemerintah sangat jelas menggunakan 
pendekatan formal-legalistik. Di sisi lain, kata-kata untuk 
kepentingan pembangunan telah menjadi legitimasi berbagai 
bentuk intervensi negara untuk mengalahkan kepentingan 
masyarakat. Konflik yang terjadi bukan karena masyarakat 
menolak kepentingan pembangunan, kepentingan bisnis 
atau investasi, tetapi karena prosedur hukum  yang  tidak  
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dipenuhi.  Misalnya  penetapan  ganti  rugi  pembebasan  
tanah  dilakukan sepihak tanpa proses musyawarah dengan 
pemilik tanah dan ganti rugi yang diberikan tidak memadai.

3. Kebijakan Program Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi telah melewati perjalanan 
panjang dengan berbagai keberhasilan dan kelemahan yang 
menyertainya. Penyempurnaan dan inovasi baru dalam 
penyelenggaraan transmigrasi terus dilakukan bahkan 
sejak desember 2006 telah mengikrarkan paradigma baru 
transmigrasi sebagai upaya meningkatkan sumbangan nyata 
pembangunan transmigrasi kepada pembangunan nasional. 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan 
5 (lima ) kebijakan yang merupakan tujuan dan sasaran 
dari penyelenggaraan transmigrasi, yaitu: (1) mendukung 
ketahanan pangan dan kebutuhan papan; (2) mendukung 
kebijakan energi alternatif  di kawasan transmigrasi; (3) 
mendukung ketahanan nasional; (4) mendorong pemerataan 
pertumbuhan ekonomi; dan (5) menunjang penanggulangan 
pengangguran dan kemiskinan. 

Konsep pendekatan yang diterapkan dalam revitalisasi 
dan reorientasi dalam paradigma baru tersebut adalah 
pembangunan serta pengembangan kawasan transmigrasi 
menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang 
mempunyai fungsi perkotaan atau Kota Terpadu Mandiri. 
Namun hasi studi  mengenai transmigrasi seiring dengan 
paradigma baru tersebut belum menunjukkan hasil yang 
maksimal terkait khususnya masalah penyiapan lahan 
untuk program transmigrasi dan  persiapan pemukiman. 
Berkaitan dengan itu, ada beberapa kendala yang masih perlu 
diperbaikan yakni:

1). Penerapan regulasi untuk penyediaan lahan masih 
sangat terbatas sehingga terjadinya konflik lahan 
dengan masyarakat setempat.



125

Penerapan Kriteria Clear and Clean 
dalam Penyediaan Tanah di Sulawesi Tengah

UU No. 15 Tahun 1997  tentang Ketransmigrasian  
maupun penggantinya UU No. 29 Tahun 2009 telah 
menentukan bahwa penyediaan tanah untuk transmigrasi 
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah yang 
diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi 
diberikan dengan hak pengelolaan. Namun bila tanah yang 
akan diberikan kepada transmigran dikuasai oleh badan 
usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada 
Pemerintah. Pemerintah akan memberikan tanah kepada 
transmigran dengan status hak milik. Transmigran berhak 
mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang 
luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan.  

Kemudian PP No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Transmigrasi menentukan bahwa tanah yang akan digunakan 
untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi 
Permukiman Transmigrasi berasal dari tanah negara dan 
atau  tanah hak.  Tanah untuk program transmigrasi dapat 
pula berasal dari tanah kawasan hutan. Tanah yang berasal 
dari kawasan hutan, didahului dengan pelepasan kawasan 
hutan dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang  kehutanan. 

Apabila tanah yang akan dijadikan sebagai Wilayah 
Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman 
Transmigrasi berasal dari tanah negara yang dikuasai 
langsung oleh negara, permohonan hak pengelolaannya 
diajukan oleh Menteri. Sedangkan Wilayah Pengembangan 
Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi yang 
berasal dari tanah hak diperoleh dengan cara rekognisi atau 
kompensasi. Rekognisi atau kompensasi dapat diberikan 
untuk hak atas tanah dan benda-benda lain di atasnya.   

Sama halnya dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI No.  Per.15/MEN/VI/2007 tentang 
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Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang menentukan 
bahwa tanah untuk penyiapan permukiman transmigrasi yang 
berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Peroleh tanah 
negara yang berasal dari tanah hak didahului pembebasan 
tanah. Tanah negara dan/atau tanah hak yang disediakan 
bagi penyelenggaraan transmigrasi diberikan Sertifikat 
HPL kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Tanah HPL yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan 
dengan status Hak Milik.    Hak Milik di atas tanah HPL 
pada kriterianya tidak dapat dipindahtangankan kecuali 
transmigran meninggal dunia, setelah memiliki hak sekurang-
kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun atau transmigran 
pegawai negeri yang dialihtugaskan. 

Peraturan Menteri tersebut mengatur pula bahwa 
penyediaan tanah untuk calon permukiman transmigrasi 
harus memenuhi kriteria Clear yaitu jelas letak, luas dan 
batas fisik tanah yang digambarkan dalam peta, dan kriteria 
Clean yaitu bebas dari hak dan/atau peruntukan pihak lain 
yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
(SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat, bebas dari hak 
adat/ulayat yang  sah dan dituangkan dalam Berita Acara 
Penyerahan Hak Atas Tanah oleh masyarakat adat setempat, 
dan    diprioritaskan pada areal Penggunaan Lain (APL) 
atau berada dalam kawasan hutan yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Ada pula Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI Nomor:  Per.09/MEN/V/2008 tentang  
Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Peraturan 
ini mengatur bahwa pengadaan tanah untuk permukiman 
TSM Perseorangan dan TSM Kelompok dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah yang difasilitasi pemerintah. Sedangkan 
pengadaan tanah untuk permukiman TSM Kerja Sama 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha 
yang difasilitasi pemerintah. Tanah yang digunakan untuk 
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permukiman TSM, berasal dari tanah negara dan/atau tanah 
hak yang telah dikuasai menteri dengan Hak Pengelolaan.

Pengadaan tanah untuk permukiman TSM yang berasal 
dari tanah negara dilaksanakan melalui permohonan hak. 
Penyediaan tanah untuk permukiman TSM yang berasal dari 
tanah hak dilakukan melalui pembebasan tanah. Pembebasan 
tanah dapat dilaksanakan dengan cara recognisi atau 
kompensasi.

 Dari regulasi tesebut tergambar bahwa dalam penyiapan 
lahan untuk program transmigrasi sangat terbatas mengenai 
penjelasan mengenai penyediaan tanah. Dari kebijakan/aturan 
tersebut juga tergambar bahwa Permen 15 tahun 2007 lebih 
baik isinya karena dalam penyediaan  tanah memuat kriteria-
kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah dengan kriteria Clear 
and Clean (2C). Penerapan kriteria 2C secara normatif  dapat 
meminimalisir konflik lahan karena dalam peraturan tersebut 
ada penghargaan terhadap hak-hak  masyarakat lokal. Hanya 
saja kriteria tersebut perlu penjelasan yang lebih rinci untuk 
penerapannya. Kriteria tersebut juga searah dengan UUPA 
Tahun 1960 yang mengakui hukum adat yang bersifat lokal 
dan tradisional serta menjadi bagian dari hukum nasional. 
Sumber-sumber  agraria  merupakan  faktor  penting  yang 
harus diperhatikan dalam program transmigrasi karena 
persoalan agraria menyangkut persoalan nilai sosial ekonomi 
masyarakat setempat. Oleh karenanya diperlukan jaminan  
kepastian  hukum atas  penguasaan,  pemilikan,  pemanfaatan,  
dan  pengelolaan  sumber-sumber  agraria.   Sangat penting 
untuk mengkaji ulang berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan agraria, dalam rangka 
bagaimana mensinkronisasikan kebijakan transmigrasi 
dengan sektor lainnya. Oleh karenanya sangat penting bagi 
pemerintah mempunyai informasi lengkap dan mengenai 
kondisi sumber daya lahan dan lingkungan sekitarnya, 
termasuk mengenai  keberadaan  komunitas  lokal  dalam 
pengelolaan hutan. 
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 Upaya penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan 
transmigrasi di beberapa daerah belum sepenuhnya 
mencerminkan adanya prasyarat clear and clean, sehingga 
masih dijumpai begitu banyak kasus sengketa dan konflik 
lahan antara pemerintah dan masyarakat adat, dan proses 
penyelesaiannya cenderung berlarut-larut. Hampir di 
semua provinsi daerah tujuan transmigrasi dijumpai kasus 
sengketa tanah (lokasi) transmigrasi yang bersumber pada 
gugatan masyarakat adat terhadap wilayah/areal yang 
sudah dibangun untuk permukiman transmigrasi. Upaya 
recognisi yang selama ini ditempuh masih belum memberikan 
kepastian hukum bagi penyelenggaraan transmigrasi, 
khususnya menyangkut status lahan yang diperuntukkan 
bagi pembangunan transmigrasi. Oleh karena itu, ke depan 
diperlukan skema dan prosedur pembebasan dan penyediaan 
lahan untuk pembangunan transmigrasi yang secara legal 
bebas gugatan dari masyarakat lokal.

2). Pembinaan Masyarakat

Kebijakan pembinaan masyarakat transmigrasi  
berimplikasi pada budaya  lokal nyaris tidak berkembang. 
Pembinaan transmigrasi lebih memperhatikan pendatang 
ketimbang masyarakat lokal, berbagai bantuan diberikan 
kepada masyarakat di dalam UPT, sementara penduduk sekitar 
kurang mendapat perhatian. Masyarakat pendatang selain 
diberi rumah, tanah untuk pertanian sampai pada sertipikat 
hak milik sementara masyarakat setempat terkucilkan. Hal 
ini mengakibatkan perkembangan UPT lebih cepat dibanding 
desa-desa sekitar sehingga menimbulkan kecemburuan dan 
sangat rentan terhadap konflik. 

Oleh karena itu pemberian prioritas pada perlakuan 
desa-desa di sekitar permukiman transmigrasi sama 
pentingnya dengan pembangunan permukiman transmigrasi. 
Diperlukan kerjasama dengan sektor-sektor lain untuk lebih 
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intensif  membangun desa-desa tersebut guna mengurangi 
kesenjangan yang mungkin terjadi sehingga akan terbentuk 
suatu masyarakat  yang harmonis.

3). Koordinasi

Selain  masalah-masalah tersebut, soal penting lainnya 
adalah soal koordinasi. Konsep transmigrasi dengan program 
barunya yakni Kota Terpadu Mandiri merupakan model 
pengembangan kawasan terpadu yang melibatkan berbagai 
pihak. Dengan demikian keberhasilan program Transmigrasi 
KTM ini sangat tergantung pada tingkat koordinasi antar 
stakeholder dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasannya. 
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1). Kesimpulan

Sebagai simpulan dari permasalahan yang diangkat 
sebagai berikut:

a). Penerapan kriteria Clear and Clean  pada masing-masing 
KTM menunjukkan bahwa:  

1). KTM Air terang,  letak dan batas fisiknya jelas, 
namun luasnya berbeda-beda dari dokumen dan 
hasil survey. Prosedur Pembebasan lahan, sebagian 
masuk kawasan hutan, belum ada sertifikat HPL 
yang berimplikasi belum keluarnya SKPT dari BPN. 
Proses penyerahan lahan dari masyarakat lokal tanpa 
ganti rugi dan hanya menggunakan  janji-janji.

2). KTM Padauloyo, letak Pusat  KTM  dan TSM sudah 
sesuai dengan peta dalam Site Plan. Untuk luas, ada 
perbedaan antara dokumen dan hasil survey. Untuk 
batas fisik  sudah sesuai dengan Peta Calon Lokasi 
TSM dan Pusat KTM, namun perbedaannya pada 
penempatan Lokasi TSM  dan  Pusat KTM-nya . 
Prosedur pembebasan lahan menggunakan metode  

PENUTUP

7
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pembebasan lahan dengan ganti rugi, namun yang 
menerima masih sebagian.  

3). KTM Tampolore  letak Pusat KTM  sudah sesuai peta 
siteplan. Luas KTM tidak sesuai dengan dokumen 
perencanaan termasuk kawasan KTM-nya. Kejelasan 
batas fisik sulit untuk diidentifikasi. Prosedur 
pembebasan lahan sebagian areal yang  adalah 
bekas lahan HGU PT. PHM, lahan juga merupakan 
pemilikan komunal dan tidak ada konsultasi dengan 
masyarakat lokal dalam pembebasannya.

4). KTM Bahari Bolano Lambunu. Dari berbagai 
dokumen, letak lokasi pusat KTM berbeda-beda. 
Sebagian areal masuk kawasan Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) dan dianggap tidak layak huni karena 
berada pada kemiringan 45 derajat. Sebagian lahan 
berupa rawa dan hutan mangrove. Masih sebagian 
pembebasan lahan, dan sebagian masyarakat menolak.  

5). KTM Bungku. Sebagian kawasan KTM masuk dalam 
kawasan Hutan Produksi, proses pembebasan lahan 
melalui ganti rugi, namun masih ada warga yang 
belum mendapatkan ganti rugi.

b). Penyimpangan dalam penerapan kriteria Clear and Clean 
dalam proyek transmigrasi KTM di Sulteng, yakni: 
belum dipahaminya  kriteria clear and clean oleh pejabat 
daerah;  koordinasi lemah dan munculnya ego sektoral; 
ketidakseimbangan dan ketertutupan informasi proyek; 
ketiadaan pengetahuan mengenai situasi daerah/lokal; 
asas musyawarah banyak yang dilanggar.  
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2. Rekomendasi

Dari hasil penelitian, relatif  belum menunjukkan 
penerapan kriteria Clear and Clean secara benar dan konsisten.  
Oleh karena itu, riset ini merekomendasikan agar:

a). Perlunya penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis tentang mekanisme  penyediaan tanah agar 
penerapan kriteria Clear and Clean dapat lebih rinci dan 
jelas.

b). Memperkuat mekanisme pelibatan para pihak 
(Pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat, jurnalis) 
dalam memantau pelaksanaan prinsip clear and clean 
dalam proyek transmigrasi, memediasi resolusi konflik di 
kawasan transmigrasi

c). Perlu kejelasan luas, letak dan batas fisik areal transmigrasi 
“pra” dan “pasca” proyek dengan cara pengukuran kembali 
lahan-lahan transmigrasi yang bermasalah secara adil dan 
multipihak; dan pengukuran  lahan dan pemetaan tata 
bata areal  calon lokasi transmigrasi  secara akurat  dan 
melibatkan penduduk setempat (Masyarakat Adat)

d). Memperkuat pengembangan kapasitas para pihak dan 
penguatan kapasitas tim penyediaan tanah.

e). Menyediakan sistem informasi dan komunikasi yang 
mudah diakses para pihak

f). Memperkuat mekanisme tranparansi dan akuntabilitas 
pada setiap tahapan proyek KTM

g). Memperbaiki mekanisme ganti rugi yang jelas dan 
penanganan pengaduan masyarakat;

h). Menyediakan mekanisme identifikasi pemetaan wilayah 
kelola masyarakat adat dan  mengukuhkan keberadaan 
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masyarakat adat beserta hak-haknya dalam bentuk 
Peraturan Daerah;

i). Dalam penerapan 2 C penting memasukkan konsep 
tenure security, agar ada kepastian hak kepemilakan atas 
tanah transmigran  termasuk kelayakan  tanah tersebut  
mensejahterakan

j). Perlu ada saveguard  dalam skema program/proyek 
transmigrasi (KTM) yang menjamin kepastian hak 
Masyarakat Adat/setempat dalam proses penyediaan 
tanah program transmigrasi di wilayah adat; dan 
keamanan akses ekonomi dan penghargaan terhadap nilai-
nilai sosial-budaya Masyarakat Adat/setempat.

k). Mengkaji ulang berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan agraria, dalam rangka 
mensinkronisasikan kebijakan transmigrasi dengan  
sektor lainnya yang lebih adil.
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