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Selama PJP I pembangunan transmigrasi telah berhasil membuka lahan

baru seluas 1.739.998 Ha, yang terdiri dari lahan pekarangan 239.618 Ha, lahan

usaha I 668.998 Ha dan lahan usaha II 811.382 Ha. Oari luas lahan usaha terse-

but, 661.740 Ha diantaranya berupa kebun yang merupakan hasil kerja sarna

dengan swasta.

Jumlah penduduk yang telah dipindahkan sebanyak 954.177 K.K yang ter-

diri dari 261.595 K.K merupakan transmigran lokal (APPOT) dan 692.582 K.K

merupakan perpindahan dari daerah asal seperti Jawa, Bali, Lombok dan NIT.

Perpindahan penduduk tersebut tersebar di 2.445 UPT di seluruh Indonesia.

Hasil pembangunan transmigrasi tersebut merupakan aset nasional yang

sangat berharga. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan dan dditingkatkan

agar untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bam, yang pada

akhimya dapat meningkatkan pendapatan petani transmigran. Namun pendanaan

pembangunan transmigrasi dirasakan masih kurang memadai. Oleh karena itu,
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pembangunan transmigrasi menuntut partisipasi aktif dan dukungan dunia

swasta.

Menurut Yudohusodo (1996), secara global pemerintah mampu memberi

dukungan pendanaan pembangunan sekitar 30% dari total kebutuhan dana pem

bangunan nasional, sehingga kekurangannya sekitar 70% harus didukung oleh

dunia swasta.

Dalam rangka mendukung kerjasama swasta, maka Departemen Transmi

grasi dan PPH mendirikan Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi (PIBDT),

yang dicanangkan Wakil Presiden RI pada 26 Agustus 1993. Pencanangan

PIBDT tampaknya mendapat sambutan positif dari dunia swasta, terbukti dengan

terus meningkatnya investor yang berminat untuk menginvestasikan modalnya di

daerah transmigrasi. Sejak pencanangan PIBDT hingga Maret 1997, jumlah

investor yang mendaftar/mengajukan minatnya sebanyak 554 perusahaan. Dari

jumlah tersebut 340 perusahaan telah melakukan survey, 199 perusahaan telah

menyusun proposal, 100 perusahaan telah menyusun Feasibility Study, 49

perusahaan melakukan uji coba, 58 perusahaan telah mendapat Ijin Pelaksanaan

Transmigrasi/Sementara (IPT/S) dan 49 perusahaan melaksanakan/beroperasi

dengan melakukan pembibitan dan penanaman.
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Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa organisasi PIBDT belum memi

liki struktur organisasi secara tegas, demikian juga deskripsi keIja dan masing

masing unit satuan organisasi belum tampak jelas. Hal ini melemahkan PIBDT

dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Mekanisme organisasi PIBDT di tingkat pusat maupun daerah juga belum

di atur secara tegas. Sehingga pelaksana PIBDT belum bisa melaksanakan tu

gasnya sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu perlu dikaji tentang

mekanisme keIja organisasi PIBDT secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus,

yang juga dilakukan survey lapang. Data hasil survey kemudian diolah dan dila

kukan anallisis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, anal isis

kebijakan dan anal isis lingkungan. Pada anal isis lingkungan digunakan metoda

SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi PIBDT adalah:

1. Status Organisasi PIBDT masih sangat lemah, khususnya di tingkat pusat,

sementara status sosial di tingkat daerah sudah cukup kuat. Oleh karena itu

agar organisasi PIBDT dapat berjalan dengan baik maka perlu peningkatan

status keorganisasian.
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2. Struktur organisasi PIBDT tidak tegas, hal ini akan rnelernahkan pelaksana

PIBOT, terutarna pernbagian tugas dalarn pelaksanaan PIBDT.

3. Lernahnya struktur organisasi rnengakibatkan rnekanisrne organisasi rnenja

di lernah, baik rnekanisrne internal eksternal PIBDT. Hal ini tirnbul karena

ketidakjelasan wewenang, tugas dan tang-gung jawab rnasing-rnasing unit

satuan organisasi yang rnendukung pengernbangan PIBOT.

4. Sajian infonnasi PIBDT terbagi rnenjadi dua yaitu bentuk infonnasi dan isi

infonnasi. Sajian infonnasi di PIBDT rnasih dilakukan dalarn bentuk buku,

dan belurn dilakukan secara kornpter. Secara keseluruhan Departernen

Transrnigrasi dan PPH telah dibangun Local Net-work Area (LAN), narnun

belurn dirnanfaatkan oleh PIBOT.

5. Ada kebijakan Departernen Transrnigrasi dan PPH yang turnpang tindih de

ngan peran PIBDT yaitu Keprnen nornor: Kep.I05/MEN/1996 tentang

fungsi eselon IV di lingkungan Deptrans dan PPH. Keprnen rnenyebutkan

bahwa Sie KeIjasarna swasta bertugas untuk rnelakukan penyiapan bahan

keIjasarna. Hal ini rnelernahkan PIBDT dalarn rnenjalankan tugasnya.

Berdasarkan ternuan di atas, disarankan alternatif strategi pengernbang-

an PIBOT yaitu:
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1. Untuk meningkatkan status sosial organisasi PIBDT maka perlu dukungan

surat keputusan setingkat Menteri di lingkungan Departemen Transmigrasi

dan PPH dalam hal pelaksanaan operasional PIBDT.

2. Sebagai oganisasi nasional maka PIBDT harus memiliki struktur organisasi

yang tegas, agar setiap bagian organisasi jelas, tugas dan fungsinya.

3. Dengan adanya struktur organisasi maka akan lebih mudah dalam menyu

sun deskripsi kerja dan masing-masing unit satuan organisasi. Hal ini akan

sangat membantu pelaksanaan tugas organisasi PIBDT dalam menjalankan

peran dan fungsinya.

4. PIBDT perlu membangun Bank Data, yang dilanjutkan dengan memba

ngun Sistem Informasi Manajemen (SIM). Hal ini sangat penting guna me

ningkatkan kecepatan arus informasi baik yang berasal dan internal mau

pun eksternal Departemen Transmigrasi dan PPH. Disamping itu dapat

digunakan sebagai sarana informasi kepada dunia usaha.

5. Pemasaran informasi kepada investor sangat perlu diintensifkan, hal ini

dimaksudkan untuk lebih memasyarakatkan PIBDT dan informasi bisnis

daerah transmigrasi kepada dunia usaha. Disamping itu untuk mendukung

semua kegiatan PIBDT memerlukan fasilitas kantor yang memadahi.
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6. Untuk menjalankan PIBOT yang baik, diperlukan sumberdaya manusla

yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bisa

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal

7. Untuk lebih menarik minat investor maka perlu didorong dengan membe

rikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang akan menginvestasikan

modalnya di daerah transmigrasi.

8. Pembenahan kebijakan Oepartemen Transmigrasi dan PPH, terutama yang

berkenaan dengan Pengembangan PIBOT, agar organisasi PIBOT dapat

beIjalan dan berkembangan menjadi organisasi yang solid dan mapan.
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