
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 mengamanatkan bahwa pemba

ngunan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

memperluas lapangan keIja dan kesempatan berusaha, mendukung pembangunan

daerah, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung perta

hanan dan keamanan nasional, yang berpegang pada Rencana Umum Tata

Ruang Daerah dan Wilayah (RUTR) serta memperhatikan aspek pelestarian

lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh berbagai upaya

yang bermuara pada keberhasilan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Disamping pemindahan penduduk, orientasi pembangunan transmigrasi

diarahkan pada orientasi komersial. Bila ditinjau dari segi pertanian tanaman

pangan, pembangunan transmigrasi merupakan program ekstensifikasi tanaman

pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan transmigrasi berperan aktif

dalam pelestarian swasembada beras (pangan) yang telah dicapai bangsa Indo

nesia sejak tahun 1984. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi yang berke

lanjutan diperlukan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.
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Selama PIP I pembangunan transmigrasi telah berhasil membuka lahan

baru seluas 1.739.998 Ha, yang terdin dan 239.618 Ha lahan pekarangan,

668.998 Ha lahan Usaha I dan 811.382 Ha lahan Usaha II. Dan luas lahan usaha

tersebut, 661.740 Ha diantaranya berupa kebun yang merupakan hasil kelja sarna

dengan swastaldunia usaha.

Jumlah penduduk yang telah dipindahkan sebanyak 954.177 KK yang

terdin dan 261.595 KK merupakan transmigran lokal (APPDT) dan 692.582 KK

merupa-kan perpindahan dan daerah asal seperti Jawa, Bali, Lombok dan NTT.

Perpindahan penduduk tersebut tersebar di 2.445 UPT (Unit Pemukiman Trans

migrasi) di seluruh Indonesia.

Infrastruktur yang dibangun terdiri atas pembangunan jalan baru sepanjang

58.135,40 Km, jembatan baru 92.227,99 meter. Selain pembangunan, juga dila

kukan pemeliharaan terhadap fasilitas infrastruktur yang ada. Pemeliharaan jalan

sepanjang 13.371,29 Km dan pemeliharaanjembatan sepanjang 68.694,13 meter

serta pembangunan drainase baru sepanjang 14.480 Km. Adapun perkembangan

hasil-hasil pembangunan transmigrasi selama PIP I disajikan pada Lampiran I.

Hasil pembangunan transmigrasi tersebut merupakan aset nasional yang

sangat berharga. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan agar bermanfaat bagi

masyarakat, terutama petani yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
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petani transmigran dan mampu mendukung pembangunan dan pertumbuhan eko

nomi daerah baru. Sebagai gambaran pendapatan transmigran disajikan pada

Lampiran 2. Pendapatan transmigran per kapita per tahun tertinggi yang dicapai

transmigran sebesar Rp 979.217,- pada transmigran di daerah Sulawesi Utara.

sedangkan pendapatan transmigran terendah sebesar Rp 525.563,- per kapita per

tahun yaitu transmigran di propinsi Timor Timur. Bila dibandingkan dengan

garis kemiskinan nasional di daerah pedesaan sebesar Rp 218.928,- per kapita

per tahun maka pendapatan transmigran masih berada di atas rata-rata. Sedang

kan bila diJi-hat kecenderungan pendapatan maka pendapatan transmigran cen

derung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangun

an transmigrasi sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan trans

mlgran.

Setelah diserahkan pada PEMDA setempat tampak bahwa pendapatan

transmigran cenderung menurun, hal ini disebabkan antara lain menurunnya

daya dukung lahan yang berarti menurunnya kesuburan tanah, adanya serangan

hama dan penyakit tanaman, semakin berkurangnya tenaga kerja akibat dari

bertambahnya aktivitas transmigran.

Namun demikian, pendanaan pembangunan transmigrasi dirasakan masih

kurang memadai. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi menuntut partisi-
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pasi akti f dan dukungan dunia usaha. Menurut Yudohusodo (1996), secara global

pemerintah mampu memberi dukungan pendanaan pembangunan sekitar 30%

dari total kebutuhan dana pembangunan nasional, sehingga kekurangannya

sekitar 70% harus didukung oleh dunia swasta. Dukungan dunia swasta dalam

pembangunan transmigrasi dapat dilakukan melalui pota kemitraan, dengan

konsekuensi pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada

dunia usaha baik dalam perijinan ataupun dalam pelaksanaan kemitraan. Adapun

rekapitulasi jumlah perusahaan dan jumlah investasi disajikan pada Lampiran 3.

Dalam rangka memberikan dukungan pada dunia swasta dalam penyeleng

garaan transmigrasi, tercermin dalam program-program yang telah disusun,

maka Departemen Transmigrasi dan PPH membentuk Pusat Informasi Bisnis

Daerah Transmigrasi (PIBDT). Lembaga ini bertugas memberikan layanan jasa

dan informasi tentang kondisi, potensi, kendala dan peluang pengembangan bis

nis di daerah transmigrasi kepada dunia usaha (BUMN). PIBDT didirikan pada

tanggal 26 Agustus 1993, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden RI. PIBDT

dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Kantor Wilayah (propinsi) Departemen

Transmigrasi dan PPH di seluruh Indonesia.

Pencanangan PIBDT tampaknya mendapat sambutan positif dari investor/

dunia usaha, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya investor yang berminat untuk
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menginvestasikan modalnya di daerah transmigrasi. Sejak pencanangan PIBDT

hingga Maret 1997, jumlah investor yang mendaftar/mengajukan minalnya seba

nyak 554 perusahaan. Dari jumlah tersebut 340 perusahaan telah melakukan

survey, 199 perusahaan telah menyusun proposal, 100 perusahaan telah menyu

sun Feasibility Study, 58 perusahaan telah mendapat Ijin Pelaksanaan Transmi

grasi/Sementara (lPT/S) dan 49 perusahaan melaksanakanlberoperasi dengan

melakukan uji coba pembibitan dan penanaman.

Penerbitan IPT/S diatur melalui Peraturan Menteri Transmigrasi dan PPH

nomor PER I3/MEN11995 langgal 28 Februari 1995 tentang Tala Cara Permo

honan Ijin Pelaksanaan Transmigrasi, yang mengatur tentang persyaratan untuk

mendapatkan Ijin Pelaksanaan Transmigrasi (lPT).

Berdasarkan jumlah perusahaan, luas lahan yang digarap dan jumlah trans

migran yang terlibat, tampak bahwa PIBDT memiliki posisi strategis sebagai

lembaga layanan jasa dan informasi. Oleh karena itu PIBDT dituntut agar mam

pu melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa PIBDT

perlu terus dikembangkan terutama struktur kelembagaannya dalam rangka

mencapai peran dan fungsinya.

Sesuai dengan kebutuhan organisasi yang baik, maka strategi dan kebijakan

pengembangan PIBDT harus diarahkan pada optimalisasi peran dan fungsi unit
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organisasi dalam struktur organisasinya. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan

pada strategi pengembangan organisasi, tetapi juga diarahkan pada mekanisme

keIja organisasi, mekanisme keIjasama dengan dunia swasta dengan Departemen

Transmigrasi dan PPH serta sajian informasi yang dibutuhkan swasta sebagai

investor.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dim dengan keterbatasan

keterbatasan yang ada, maka kajian yang dilakukan hanya dibatasi pada Strategi

Pengembangan Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi (PIBDT).

1.2. Perumusan Masalah

PIBDT sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa informasi menge

nai potensi bisnis di daerah transmigrasi kepada pihak swasta/dunia usaha meru

pakan lembaga/organisasi dengan ruang lingkup nasional. Hal ini ditunjukkan

adanya tingkatan organisasi, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai organisasi dengan ruang lingkup

nasional, seharusnya PIBDT memiliki struktur organisasi yang tegas dan tergam

bar dalam bagan organisasi. Dengan demikian tampak adanya garis komando

dan garis koomadinasi secara tegas.
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Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa organisasi PIBDT tingkat pusat

belum memiliki struktur organisasi secara tegas, demikian juga deskripsi kerja

dari masing-masing unit satuan organisasi belum tampak jelas. Sedangkan di

tingkat daerah misalnya Kantor wilayah Departeman Transmigrasi dan PPH pro

pmsl Kalimantan Tengah, struktur organisasi PIBDT belum dibentuk secara

baik, sementara deskripsi kerja telah disusun walaupun masih bersifat global.

Bahkan PIBDT di propinsi Jambi belum dibentuk secara tegas. Hal ini akan

melemahkan pengurus dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Mekanisme organisasi PIBDT di tingkat pusat maupun daerah juga belum

di atur secara tegas. Sehingga pelaksana PIBDT belum bisa melaksanakan

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

mekanisme keIja organisasi PIBDT secara menyeluruh, baik mekanisme keIja

internal PIBDT maupun mekanisme keIja eksternal PIBDT yaitu perwujudan

keIja sarna antara Departemen Transmigrasi dan PPH dengan Investor/pihak

swasta.

Infonnasi yang disajikan PIBDT daerah umumnya berbentuk buku potensi

untuk beberapa daerah, bila ada investor mencari infonnasi suatu daerah dan

tidak tercantum dalam buku potensi maka petugas mencarikannya dari sumber

lain seperti laporan RTSP.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi

PIBOT yaitu:

I. Bagaimana struktur organisasi PIBOT yang berkaitan dengan keIjasama

dunia swasta;

2. Bagaimana deskripsi keIja dan masing-masing jabatan yang diuraikan

dalam struktur organisasi;

3. Bagaimana mekanisme keIja PIBOT, ataupun mekanisme keIjasama dengan

dunia swasta/investor agar pola kemitraan dapat beIjalan dengan baik.

4. Bagaimana tingkat ketersediaan informasi, apakah informasi yang tersedia

cukup memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh dunia swasta.

5. Bagaimana strategi pemasaran/penyebaran informasi bisnis daerah transmi

grasi dalam rangka menank investor baik dalam maupun luar negen.

Adapun ruang lingkup penelitian kali ini dibatasi pada permasalahan orga-

nisasi, mekanisme organisasi dan sajian informasi.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

• Mempelajan kelengkapan dan kemantapan orgamsasl PIBOT termasuk

struktur organisasinya ditinjau dan status hukum;
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• Mengidentifikasi deskripsi kerja dari masing-masing unit satuan organisasi

dan atau jabatan;

• Mempelajari mekanisme kerja PIBDT baik mekanisme kerja internal

PIBDT maupun mekanisme kerjasama antara Departemen Transmigrasi

dengan investor;

• Mempelajari trategi pemasaran/penyebaran informasi kepada dunia usaha;

• Mernpelajari bentuk dan isi sajian informasi yang dilakukan PIBDT.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Departemen Transmigrasi

dan PPH dalam hal:

• Sebagai masllkkan strategi pengembangan PIBDT untuk memantapkan

peran dan fungsi PIBDT sebagai sllmber informasi bisnis daerah transmi

grasi yang strategis bagi dllnia usaha.

• Meningkatkan kerjasama antara Departemen Transmigrasi dan PPH dengan

dunia usaha, dengan memperjelas mekanisme kerja organisasi PIBDT yang

pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan transmigran.
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