
BABI

PENDAHULUAN

A. Kebijaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI tahun 1993, mengatakan

bahwa pembangunan transmigrasi diarahkan kepada pembangunan

daerah, penataan penyebaran penduduk yang merata dan seimbang,

pemberian kesempatan usaha dan kesempatan kerja, dan meningkatkan

mutu kehidupan penduduk yang berpindah untuk menetap di lokasi

pemukiman transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan program yang sangat

kompleks dan sarat dengan permasalahan, karena menyangkut beberapa

kendala antara lain : lokasi pemukiman berada di daerah yang lokasinya

jauh dari pusat pemasaran dengan tingkat aksesibilitas rendah, tingkat

ketidak pastian dan tingkat kesulitan yang tinggi, tingkat ketergantungan

dengan instansi Iintas sektor besar, kondisi lahan marginal, dan

ketersediaan waktu pelaksanaan sangat terbatas. Sementara di sisi lain

dirasakan dari tahun ke tahun beban tugas yang harus dilaksanakan

semakin besar dengan ketersediaan dana dari pemerintah semakin

terbatas.

Besarnya beban tugas yang harus diselesaikan oleh Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Deptrans dan PPH) dapat

dilihat dari besarnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan ditempatkan
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selama REPELITA VI, yaitu sebesar 246.869 KK (70,53 %) untuk

Transmigrasi Umum (TU) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB),

sedangkan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) sebesar 75.000 KK

(30 %), belum termasuk Program Pengembangan Lahan Gambut satu juta

hektar di Propinsi Kalimantan Tengah. Target tersebut merupakan

pekerjaan yang cukup besar, dan apabila tidak diadakan terobosan

terobosan baru sejak perencanaan sampai pengembangan, maka akan

menimbulkan masalah di kemudian hari.

Disisi lain rendahnya tingkat aksesibilitas lokasi dan bekas lokasi

pemukiman transmigrasi membawa dampak keragu-raguan dan

ketidaksiapan pengusaha swasta untuk melakukan investasi, meskipun

lokasi dan bekas lokasi pemukiman tersebut memiliki potensi sumberdaya

alam yang cukup besar untuk dikembangkan. Keragu-raguan dan

ketidaksiapan swasta juga disebabkan karena :

o Tidak adanya kepastian, atau belum adanya jaminan dari pemerintah

(dalam hal ini Deptrans dan PPH) kepada pengusaha swasta dalam arti

kesinambungan pekerjaan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun

(multi years).

o Biaya Satuan pekerjaan yang diberlakukan dipandang tidak memiliki

dasar perhitungan yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan,

dalam arti tidak didukung dengan data produktivitas alat untuk melakukan

pekerjaan tertentu. Akibatnya secara keseluruhan nilai pekerjaan

(kontrak) terlalu kecil dibandingkan investasi yang harus dilakukan.
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Disamping itu, waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat dan sifat

pekerjaan penyiapan lahan pemukiman harus dilaksanakan secara

berurutan menurut tahapan tertentu, maka pelaksanaan pekerjaan dalam

skala besar agar tepat waktu harus menggunakan alat berat.

B. Alat Berat Sebagai Faktor Penentu Pelaksanaan Pekerjaan

Secara umum pekerjaan penyiapan lahan pemukiman dilaksanakan di

lokasi Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) dan lokasi Pemukiman

Transmigrasi yang sudah Ada (PTA). Pelaksanaan penyiapan lahan

pemukiman di lokasi PTB dan PTA tersebut dapat dilaksanakan di lahan

kering dan di lahan basah (rawa pasang surut).

Garis besar pelaksanaan penyiapan lahan pemukiman di PTB adalah :

o pembukaan lahan

o pembangunan jalan penghubung, jalan poros dan jalan jalan desa

o pembangunan jembatan dan gorong-gorong, saluran irigasi dan drainase

lahan, dan dermaga.

Perlakuan setiap jenis pekerjaan dibedakan untuk masing-masing tipe

hutan. Berdasarkan klasifikasi tipe hutan yang dikeluarkan oleh Departemen

Kehutanan (1981) ada 3 tipe hutan pokok, yaitu hutan primer, sekunder dan

tersier, sedangkan sisanya adalah lahan semak belukar, dan alang-alang.

1. Pembukaan Lahan Pemukiman

Secara berurutan tahapan pelaksanaan pembukaan lahan adalah

sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.
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Perlakuan pembukaan lahan permukiman juga dibedakan terhadap masing-

masing peruntukan lahan, yaitu Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha (LU),

dan Lahan Fasilitas Umum (LFU), baik dilaksanakan dengan metode mekanis,

semi mekanis, maupun secara manual.

Tabel1. Jenis dan Tahapan Pekerjaan Pembukaan Lahan
Menurut Tipe Hutan

JENIS & TAHAPAN PEKERJAAN PEMBUKAAN LAHAN MENURUTTIPE HUTAN
HUTAN PRIMER SEKUNDER LAHAN SEMAK BELUKAR LAHAN ALANG-ALANG

TERSIER

0 Tebas diikuti dengan 0 Tebas diikuli dengan 0 Penyemprotan
rencek rencek herbisida

0 Tebang diikuti dengan 0 Pengumpulan 0 Penaburan pupuk
rencek 0 Pembersihan akhir 0 Penanaman cover

0 Pemotongan 0 Pembajakan crops
0 Pilah 0 Penaburaan pupuk
0 Pengumpulan 0 Penanaman cover
0 Pembersihan akhir crops
0 Pembajakan
0 Penaburan pupuk
0 Penanaman cover crops

2. Pembuatan Jalan Pemukiman

Pembuatan jalan pemukiman transmigrasi meliputi pembuatan jalan

penghubung, jalan paras dan jalan desa.

3. Pembuatan Jembatan

Tahapan pekerjaan pembuatan jembatan adalah penyiapan tanah untuk

"approach atau aprit" jembatan, pekerjaan kayu, dan pemancangan

jembatan.

Keterbatasan penggunaan dan manajemen alat-alat berat baik dalam

jumlah dan jenis sebagaimana diperlukan secara ideal untuk pekerjaan fisik
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penyiapan lahan pemukiman, merupakan satu faktor penentu dalam

pencapaian sasaran program tersebut.

Faktor-faktor kritis dalam pelaksanaan penyiapan lahan pemukiman

yang selama ini dirasakan adalah :

o Terbatasnya penggunaan alat berat. Dengan terbatasnya penggunaan

alat berat untuk pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan pemukiman

maka ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat dipenuhi.

Dengari faktor pembatas kondisi fisik lahan dan waktu penempatan

transmigran maka penyiapan lahan pemukiman harus dilaksanakan

pada musim kering. Pada saat musim kering kondisi fisik lahan sangat

mendukung untuk pelaksanaan penyiapan lahan dengan menggunakan

alat berat, karena daya dukung lahan (Anonim, 1985). Disamping

daya dukung lahan juga merupakan pertimbangan bahwa seluruh

kegiatan pelaksanaan fisik di lapangan harus sudah selesai pada saat

awal musim tanam, atau pada saat transmigran ditempatkan. Dengan

demikian penggunaan alat berat dalam jumlah dan jenis yang memadai

mutlak harus diperhitungkan secara saksama.

o Belum adanya perhitungan Biaya Satuan yang secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan. Mengingat bahwa setiap jenis pekerjaan

penyiapan lahan pemukiman dilaksanakan dengan berbagai macam

aktivitas, maka perhitungan biaya harus mendasarkan pada biaya setiap

aktivitas tersebut. Selama ini dalam membuat biaya satuan atau yang

lebih dikenal dengan perhitungan Norma Biaya belum memperhatikan
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aktivitas untuk memperoleh hasil suatu pekerjaan (produk), dan belum

didukung dengan perhitungan biaya kepemilikan (acquisition cost) dan

biaya operasional (operating cost) yang secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan. Ketidakcermatan perhitungan biaya pemilikan

dan operasi ini terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

• Perhitungan produktivitas alat tidak berdasarkan kemampuan nyata

alat di lapangan, dan hanya berdasarkan pada Manual Hand Book

alat berat yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh penjual

(Dealer).

• Tidak memperhitungkan faktor bunga untuk pengembalian modal,

yang akan mempengaruhi biaya tetap pemilikan dan operasi.

• Belum memperhitungkan penggunaan waktu efektif, yaitu waktu

yang benar-benar secara produktif digunakan oleh alat berat untuk

melakukan pekerjaan tertentu.

C. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, permasalahan

yang ada dalam pelaksanaan penyiapan lahan pemukiman dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah alat berat yang diperlukan untuk pelaksanaan

penyiapan lahan untuk satu WPP/SKP.
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2. Berapa Biaya Satuan pekerjaan penyiapan lahan pemukiman yang

secara teknis dapat dipertanggungjawabkan kewajaranya.

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian.

1. Membuat analisis biaya pekerjaan penyiapan lahan pemukiman

transmigrasi dengan metode Biaya Berbasis Aktivitas (Activity Based

Costing) yang dilaksanakan dengan alat berat baik secara mekanis

maupun semi mekanis di lahan kering di Propinsi Kalimantan Barat.

2. Menghitung Biaya Satuan setiap pekerjaan penyiapan lahan pemukiman

transmigrasi yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan

kelayakannya untuk satu propinsi tertentu.

E. Manfaat Penelitian.

1. Memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Permukiman Deptrans dan

PPH dan Instansi Lintas Sektor terkait lainnya dalam menentukan Biaya

Satuan pekerjaan.

2. Dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Norma Biaya pekerjaan

Penyiapan Lahan Pemukiman Transmigrasi di Wilayah Kalimantan pada

umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya yang dapat

dipertanggungjawabkan kewajarannya.

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan

pemukiman transmigrasi skala besar.
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F. Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan

pemukiman transmigrasi lahan kering dengan cakupan luas lahan maksimal

1 Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) atau setara dengan 1.500 sampai

dengan 2.000 KK.

G. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

pada bulan Juli sampai dengan Agustus 1997.
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