
A. Latar Belakang 

Kebijaksanaan pembangunan program transmigrasi dari tahun ke tahun 

mengalami perkembangan yang diiamis, dicirikan oleh dikembangkannya berbagai pola 

yang diupayakan pemerintah sebagai fungsi pelayanan bagi kesejahteraan transmigran. 

Salah satu pola dari program transmigrasi yang cukup banyak peminatnya adalah Pola 

Perkebunan Inti Rakyat (PIR), terutama untuk komoditi kelapa sawit. 

Awalnya pola PIR mulai diperkenalkan oleh Bank Dunia pada tahun 1977, yang 

diprakarsai dari pengalaman Malaysia (FELDA) dan NES (Nucleus Estate Small Holder) 

di Batumarta, Propinsi Sumatera Selatan. Dalam pejalanannya, pada tahun 1985 melalui 

Surat Kepuman Menteri Pertanian No.688 diiembangkan Pola PIR BUN yang 

didefinisikan sebagai pola pengembangan perkebunan untuk mewujudkan perpaduan 

usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi peserta kegiatan tersebut, dengan 

didukung oleh sistem pengelolaan usaha dengan memadukan berbagai kegiatan produksi, 

pengolahan dan pemasaran, dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dalam 

sistem ke rjasama yang menguntungkan dm berkesinambungan. 

Pertumbuhan usaha perkebunan, baik pe~kebunan rakyat maupun perkebunan 

Besar pola PIR berkembang dengan pesat, khususnya pola PIR pada komoditi kelapa 

sawit. Demikian pula yang terjadi pada program transmigrasi. Pola PIR kelapa sawit 

merupakan pola yang paling disukai peserta transmigran. Terdapat beberapa alasan 

mengapa Pola PIR kelapa sawit lebih disukai, seperti yang dipaparkan dibawah ini. 

a. Umumnya lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) pola PIR Kelapa sawit 

memiliki aksesibilitas yang lebii baik dibandiigkan dengan pola transmigrasi laimya. 
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memperoleh pendapatan dari pihak inti dengan bekeja dikebun milik perusahaan inti. 

c. Garnbaran masa depan transmigran sudah dapat dilihat sejak transmigran ditempatkan 

Sampai tahun 1997 pengembangan perkebunan melalui pola PIR telah mencapai 

areal seluas kurang lebih 1,14 juta Hektar yang terdiri dari PIR BUN 564.096 Hektar dan 

PIR Trans 584.620 Hektar. Dari luas areal kurang lebih 1,14 juta Hektar tersebut terdapat 

kebun inti 355.240 Hektar dan kebun plasma 823.190 Hektar. Khusus kelapa sawit telah 

mencapai areal seluas 756.019 Hektar yang terdiri dari kebun Inti 213 Hektar dan Kebun 

plasma 542.044 Hektar ( Ditjen. Perkebunan, 1997). Secara nnci luas perkebunan pola 

PIR dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Pengembangan Perkebunan Pola PIR 
dan Jumlah Petani Peserta . 

No. 

I I I I I 
( Jumlah 823.189,96 1 325.53594 1 1.148.725,90 1 505.785, 

Sumber : Ditjen Perkebunan (1997) 

Proyek 

(KK) 

11. 

Luas Pengembangan perkebunan pola PIR berdasarkan jenis komoditas yang 

Luas (Ha) I Petani 

I. I PIR-BUN I I I I 
Jumlah Plasma 

diusahakan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Inti 

PIR Khusus 
PIR Lokal 
PIR Berbantuan 
PIR-TRANS 

121.084,OO 
62.005,OO 

214.681,OO 
425.416,96 

37.200,OO 
12.292,OO 

116.834,OO 
159.209,94 

158.284,OO 
74.297,OO 

331..515,00 
584.629,90 

63.974,( 
60.511,l 

103.620,l 
277.680,l 
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No. I Komoditas Luas (Ha) 

Plasma I Inti 

I I I t 1 Jumlah 
I 

823.189,96 1 325.535,94 1 1.148.725,90 
Sumber : Ditjen Perkebunan (1997) 

Jumlah 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pengembangan PIR yang terluas adalah untuk 

komoditi kelapa sawit, yaitu mencapai kurang lebih 66 % dari seluruh areal perkebunan 

PIR. Berkembangnya pola PIR tersebut h a m  segera diikuti dengan pembinaan petani 

PIR, agar pola PIR tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan sebagai 

tempat munculnya pusat petumbuhan b m .  

Salah satu pengembangan pola PIR yang sudah berjalan dengan hasil baik dan 

menjadi model yang dapat dicontoh adalah PIR Ophir di Kabupaten Pasaman, Sumatera 

Barat. PIR Ophir Pasaman merupakan proyek kerjasarna P e m e ~ t a h  Indonesia dengan 

Pemerintah Republik Federal Jerman. Pembangunan PIR Ophir dimulai pada tahun 

198111982 dengan perusahaan intinya adalah Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) 

Nusantara I yang semula bemama PTP VI. Pembangunan kebun pertama kali seluas 

6.000 Hektar dengan komposisi Kebun Inti seluas 1.200 Hektar dan Kebun Plasma seluas 

4.800 Hektar, dengan jumlah petani peserta sebanyak 2.400 Kepala Keluarga (KK). 

Pemerintah Jerman memberikan bantuan kredit sebesar Rp. 39 milyar (83,76 %) yang 

dipergunakan untuk kegiatan produksi. Khusus untuk pembiiaan dan pengembangan 

petani dan kelembagaamya Pemerintah Jerrnan melalui organisasi GTZ ( Deutsche 

~ a r e i  
Kelapa Hibrida 
Gula 
Kapas 
T e h  
Kakao 

1. I Kelapa Sawit 542.043,96 1 213.974,94 1 756.01 8,90 
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mllyar. remennm maonesla sendm memberikan dana sekitar Rp.19 Milyar untuk 

komponen kredit kebun, sedangkan untuk pembiiaan petani plasma disediakan sekitar 

Rp. 500 juta ( HeeringJ984) 

PIR OPHIR mempakan perkebunan yang dinilai berhasil, tidak saja dari segi 

pemeliharaan fisik kebun, produksi maupun waktu yang diperlukan untuk pengembalian 

kredit, namun yang lebih penting adalah petani PIR OPHIR memiliki kemandirian yang 

memungkinkannya memiliki bargaining position yang cukup baik dengan pihak inti. 

Sesuatu yang jarang d i i l ik i  oleh petani plasma PIR lainnya. Kunci keberhasilan banyak 

terletak pada kemitraan yang terjalii antara pihak inti dengan petani plasma yang 

diterapkan secara kontinyu dan konsisten melalui pembinaan kelembagaan petani, 

terutarna kelembagaan yang paling dasar yaitu Kelompok Tani. Dengan tumbuhnya 

kelompok tani yang kuat maka kelembagaan diatasnya menjadi lebii rnudah untuk 

melakukan pembinaan. Selain itu tidak dapat diabaikan peran pembinaan yang telah 

dilakukan secara intensif oleh pihak dampingan, dalam ha1 ini pemerintah Jerman dalam 

memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya kelembagaan Ophir. 

Dengan diterbitkannya INPRES No.1 tahun 1986 tentang Pengembangan 

Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan Dengan Program 

Transmigrasi mulailah dilaksanakan PIR Trans sebagai kelanjutan pengembangan 

perkebunan melalui proyek-proyek PIR. Konsep dasarnya sama dengan pola PIR lainnya, 

namun tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan hampir seluruhnya berada pada 

pihak perusahaan inti. 
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naouparen ~anjung Jaoung, rroplnsl ~ambl. Sampai dengan tahun 1997 di UPT Merlung 

telah berdii 9 ( sembilan ) UPT dengan luas lahan plasma 9038 Ha (Tabel 3). Kebun inti 

diusahakan oleh perusahaan swasta mumi yaitu PT. Inti Indosawit Subur seluas 1500 Ha. 

Tabel 3. Luas Lahan yang telah diusahakan di UPT Merlung 
sampai dengan Tahun 1997. 

LOKASI 

I .  Lahan Usaha Tani 
SP INPT V 
SP 2NPT I 
SP 3NPT I1 
SP 4iUPT I11 
SP 5NPT VIII 
SP 6NPT IV 
SP 7NPT IX 
SP 8NPT VI 

I PT Inti lndosawit 1 1500 
Sumber: Monograf~ UPT Merlung 1997 

SP 9NPT VII 
Jumlah 

2. Lahan Usaha Inti 

Berbeda halnya dengan PIR O p h  di Pasaman, Surnatera Barat yang 

LUAS LAHAN 
DIUSAHAKAN (HEKTAR) 

keberhasilannya dengan menerapkan kemitraan yang didukung oleh fasilitas swasta dan 

Lahan Plasma 

900 
1026 
1000 
800 
770 
950 
1352 
1120 
1120 
9038 

pemerintah, maka untuk menerapkan hal yang sama pada PIR Trans Kelapa sawit di 

Lahan Pekarangan 

225,O 
250.3 
2673 
200,O 
192.5 
237.5 
338.0 
280.0 
280.0 
2270.8 

lokasi-lokasi PIR Trans, khususnya di PIR Trans Merlung , Jambi terdapat kondisi dasar 

yang berbeda. Perbedaan itu terutama pada pembiayaan yang seluruhnya ditanggung oleh 

perusahaan inti. Dengan dana pembinaan yang sangat kecil dan konstribusi pemerintah 

yang sangat terbatas dalam ha1 pembinaan, maka konsep pembinaan yang diterapkan pada 

PIR O p h  tentunya perlu mengalami beberapa modifikasi disesuaikan dengan kondisi 

yang tersedia. Mengingat pentingnya arti kemitraan melalui pembinaan dan 

pengembangan petani plasma dan organisasinya, khususnya dalam pengembangan 
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Kernmaan rlK upnlr perlu a1 apllKaslKan pada PIK .lians . Dalam hal ini perlu diteliti 

strategi untuk meningkatkan kegiatan operasional dan kemitraan yang ada di Kelompok 

tani dan koperasi di lokasi PIR transmigrasi. 

B. Identitikasi Masalah 

Dari berbagai hasil monitoring yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bina 

Masyarakat Transmigrasi , pada umumnya kondisi di berbagai pemukirnan transmigrasi 

khususnya pola PIR Trans masih banyak yang belum berhasil, baik produksi, pembinaan 

kelembagaan, tingkat kesejahteraan maupun tingkat kemarnpuan pengembalian kredit. 

Selain itu dari pihak Departemen masih mengganggap pembinaan kepada transmigran 

hanya seputar kewajiban pemberian input-input saprodi maupun paket-paket bantuan 

fisik. Kondisi diatas menyebabkan : 

1. Kelembagaan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah petani untuk membangun 

pemukirnan yang berhasil belum tercapai. 

2. Proses pembinaan hanya dianggap seputar pemberian bantuan input, sehingga proses 

pembinaan yang dimaksudkan untuk membangun kemandirian petani belum dapat 

dipahami oleh petani transmigran dan juga aparat pembinanya. 

Sampai saat ini umumnya keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi masih 

terbatas dinyatakan dalarn angka-angka out put, dan belum mengarah pada hasil . Artinya 

angka-angka tersebut belum dapat digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program transmipi .  

Seluruh aspek manajemen penyelenggaraan t r ansmip i  meliputi sub sistem 

penyiapan permukiman, pengerahan penempatan dan pembinaan masyarakat transmigrasi. 

Dari keseluruhan sistem yang terlibat sub sistem pembinaan transmigrasi memiliki 
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dilakukan usaha-usaha perbaikan mutunya sebagai rasa tanggung jawab penyelenggaraan 

program ttansmigrasi. 

Apabila PIR Ophir dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan 

petani plasma, maka ha1 tersebut perlu dilihat sebagai contoh pengembangan pembinaan 

di pemukiman transmigrasi. Sebab keberhasilan pembinaan diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan kebun, dan memperkuat kelembagaan 

masyarakat dari tingkat kelompok tani sampai dengan koperasi. Kondisi tersebut 

mempakan hal yang sangat kondusif dalam meningkatkan standar hidup petani peserta. 

PIR Ophir menerapkan pola kernitman dalarn pembiiaan dan pengembangan 

kelompok tani dan koperasi. Dengan menerapkan prinsip saling membangun, saling 

memajukan, saling. menghargai, saling mengawasi, saling percaya dan saling 

mengingatkan. Prinsip ini tidak dapat begitu saja diterapkan, mengingat perbedaan- 

perbedaan yang terdapat antara PIR Trans dan PIR Ophir. Perbedaan itu antara lain : 

1. PIR Ophir memperoleh dana pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Jeman 

dalam jumlah yang cukup besar, sedangkan PIR Trans seluruh dana pembinaannya 

termasuk dalarn komponen hedit yang diperoleh dari perusahaan inti. Adapun 

tambahan input pembinaan yang diperoleh dari Departemen Transmigrasi sangat 

sedikit dan lebih bempa input fisik, seperti bantuan jaminan hidup selama satu tahun, 

dan bantuan bibit, sedangkan bantuan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan tidak 

disediakan dana yang cukup. Akibatnya berhasil tidaknya PIR Trans sebagian besar 

menjadi tanggung jawab Pemsahaan inti, sedangkan konstribusi pemerintah seperti 

yang terjadi di PIR Ophir tidak te rjadi di PIR Trans. 
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dampingan dari pihak pemerintah Jerman, sedangkan p e r n b i i  di PIR Trans hanya 

d i l a k a n  oleh perusahaan inti dan sedikit bantuan pembinaan dari Departemen 

Transmigrasi. 

C. Rumusan Masalah 

Secara garis besar rnasalah yang ada dapat dinunuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pernbinaan dan pengembangan kelompok tani yang te jadi di PIR 

Ophir, sehingga mampu meningkatkan kine j a  pesertanya 

2. Bagaimana model pembinaan dan pengembangan kelompok tani yang te jadi di PIR 

Trans dibandingkan dengan model yang saat ini ada di PIR Ophir. 

3. Dari kondisi tersebut diatas strategi pernbinaan yang bagaimana yang dapat dilakukan 

untuk dapat menerapkan pola pembiiaan dan pengembangan kelornpok tani seperti 

yang terjadi di PIR Ophir. 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa kinerja operasional kelornpok tani dan koperasi yang terjadi di PIR 

Ophir dan kernungkinan penerapannya di PIR Trans. 

2. Merumuskan strategi yang akan digunakan untuk dapat meningkatkan kineja 

operasional kelompok tani dan koperasi di PIR Trans setelah melalui proses 

perbandingan dengan PIR Ophir 

3. Mengevaluasi pembinaan transmigrasi yang selama ini dilaksanakan. 
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nasll peneliuan 1111 alnarapKan aapat alpergunakan sebagiil saran dan masukan 

mengenai model pembinaan kelompok tani dan koperasi dalam upaya meningkatkan 

kinerja UPT PIR Trans serta hubungan kemitraan antara petani plasma dan perusahaan 

inti, khususnya pada proyek PIR Trans kelapa sawit UPT. Merlung dan umumnya pada 

proyek-proyek PIR Trans lainnya. 

E. Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pa& analisis kegiatan operasional kelompok 

tani dan koperasi pada PIR Ophir dan PIR Trans dengan melakukan perbandingan kinerja 

kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi pada kedua lokasi tersebut. 

Perbandingan tersebut dilakukan untuk kegiatan clan bidang usaha yang sama yang 

dilakukan pada kedua lokasi PIR tersebut. 
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