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1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pembangunan Transmigrasi dan Proyek Investasi Agroestate.

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun rakyat dengan menggunakan

pola kemitraan sesunggulmya telah dimulai pada akhir dekade 1970, yaitu dengan

dimulainya proyek Nllclells Estate and smallholder I bantuan Bank Dunia di Aceh

dan Sumatera Selatan. Pada tahap berikutnya Pemerintah merintis pola pembangunan

perkebunan serupa dengan melibatkan transmigran sebagai peserta proyek, baik

dalam pola PIR Khusus (1980) maupun PIR-Trans (Inpres I tahun 1986).

Pola kemitraan itu ternyata sangat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat (petani) karena dapat memberikan penghasilan yang layak dan

mengunulI1gkan dalam jangka pendek maupun panjang. Bukti-bukti keberhasilan

proyek menimbulkan daya tarik yang besar untuk calon transmigran maupun

masyarakat lainnya, yang berlanjut dengan munculnya ekses jual beli hak

kepemilikan peserta plasma. Berbagai kasus jual beli hak kepemilikan peserta plasma

mengindikasikan bahwa banyak calon peserta yang bersedia dan mampu untuk

datang sendiri dan membeli hak kepemilikan peserta plasma dengan pembiayaan

secara mandiri. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal ini

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan meluncurkan

suaUI pola baru yaitu Agroestate.
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Agroestate merupakan perkebunan rakyat yang dikelola secara agribisnis

dengan transmigran TSM sebagai pemilik kebun yang tergabung dalam koperasi

yang bekeljasama dengan perusahaan swastalBUMNlkoperasi sebagai pemilik

pabrik, pemasar dan pemasok sarana produksi. Pola ini merupakan kelanjutan dari

pengembangan program sebelumnya dengan perubahan jenis Transmigrasi dari

Swakarsa Berbantl.lan (TSB) menjadi Swakarsa Mandiri (TSM) atau dengan

perkataan lain dari yang sebagian pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah

berubah menjadi seluruh biaya (biaya perjalanan, biaya hidup dan/atau modal

berusaha) diharapkan mampu dipikul sendiri oleh para transmigran, sedangkan

pemerintah akan memberikan petunjuk-petunjuk bimbingan dan bantuan seperlunya.

Konsep Agroestate mengambil analogi konsep "Real Estate", yang diterapkan

bagi program transmigrasi. Pada konsep ini, dengan bertumpu pada berbagai

komoditas yang memiliki keunggulan-keunggulan secara ekonomis, transmigran

dapat membeli suatu persil kebun lengkap dengan rurnah dan pekarangannya, yang

dijual oleh investor/developer swasta.

1.1.2. Perrnasalahan Beban Biaya Bagi Peserta Agroestate.

Ruang lingkup pembangunan agroestate tentunya berskala besar.

Lokasi-lokasi yang akan dikembangkan meliputi ribuan hektar tanaman. Disamping

ilu perlu dibangun berbagai sarana dan prasarana sosial, pemukiman, prasarana jalan

dan transportasi. Juga diperlukan adanya pabrik beserta berbagai fasilitas

pendukungnya untuk mengolah hasil produksi kebun. Kesemuanya ini membutuhkan
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biaya yang relatif besar, yang mencapai puluhan bahkan ratusan milyar rupiah, yang

akan ditanggllng oleh perusahaan inti dan peserta Agroestate sesuai dengan

proporsinya masing-masing.

Dengan memilah-milah komponen biaya pelaksanaan pembangunan

Agroestate yang ditanggung oleh perusahaan inti dan yang ditanggung oleh

masing-masing peserta, maka secara garis besar komponen pembiayaan bagi peserta

Agroestate adalah sebagai berikut:

1). Biaya investasi usaha tani (kebun dan tanaman pangan)

2). Biaya investasi perumahan (rumah beserta prasarana dan fasilitas

pendllkungnya).

Seillruh komponen pembiayaan diatas pada hakekatnya ditanggung oleh para

TSM peserta Agroestate, baik secara langsung maupun melalui bantuan fasilitas

kredil.

Bagi lokasi-lokasi yang llnggul (memiliki berbagai kemudahan, kelengkapan

fasilitas, prasarana dan infrastru1:tur serta daya tarik tinggi; di Propinsi Lampllng

misalnya) ditambah dengan pengusahaan komoditi yang sangat menguntungkan,

kemllngkinan komponen biaya diatas masih layak untuk dibebankan kepada para

peserta. Namun bagi sebagian besar daerah transmigrasi terutama yang berada di

Kawasan Timur Indonesia (KTI) terdapat kondisi yang sebaliknya, yakni rendahnya

tingkat kelayakan dan daya tarik berusaha karena kelangkaan fasilitas, prasarana dan

infrastruktur.
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Dari sisi permodalan pada kenyalaannya para calon peserta pada umumnya

berasal dari golongan yang lidak mampu unluk menyediakan pembiayaan dalam

benluk lunai, oleh karena ilu sebagian modal akan diupayakan lersedia dalam benluk

kredil. Kredil-kredil likuidilas yang dapal dimanfaalkan oleh lransmigran peserla

anlara lain kredil usaha lani (KUT) dan kredil koperasi primer unluk anggola

(KKPA) unluk inveslasi lanaman serta kredil perumahan rakyal (dari Bank Tabungan

egara) untuk pembangunan rumahnya, yang kesemuanya merupakan skim kredil

berbunga lunak, yang disediakan pemerinlah unluk mendorong pembangunan

masyarakal umum/pengusaha keci!. Unluk mendapalkan kredil lersebullentunya ada

berbagai persyaralan yang harns dipenuhi, namun yang paling pokok adalah

memenuhi krileria kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi.

Sehubungan dengan pemanfaalan kredil dalam pembangunan Agroeslale

harus diupayakan agar seluruh kredil yang nanlinya dilerima oleh peserta Agroestale

dapal dibayar dengan pendapalan usaha tani/kebunnya, disamping mereka masih

mendapalkan manfaal langsung, sehingga dapal memberikan daya larik lerhadap para

peserla dan pihak lainnya, terrnasuk masyarakat secara keseluruhan. Masalahnya

adalah apakah kondisi ini dapal dicapai dalam pengembangan Agroeslale ?

1.1.3. Pcranan dan Kontribusi Pemcrintah dalam mendukung kelayalmn

usaha pescrta Agroestate.

Walaupun yang menjadi peserta Agroeslale ini adalah transmigran swakarsa

mandiri, yang diharapkan akan menanggung biaya secara mandiri, dengan perkataan
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lain subsidi pemerintah hanya sebagian kecil, namun sebagai bagian dari proyek

pembangunan Nasional, maka Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang

besar dalam mendukung dan memperlancar terwttiudnya pembangunan Agroestate.

Peranan pemerintah ini sudah difahami secara luas dan tertuang dalan1

berbagai kebijaksanaan, namun mewujudkarmya secara operasional masih ada

kendala karena belum ada pedoman yang dapat diadopsi untuk pengambilan

keputusan secara objektif mengenai kontribusi yang harus diwujudkan serta jenis

kegiatan dan besaran dana pemerintah yang harus dialokasikan, agar proyek

agroestate tersebut dapat menghasilkan tingkat kelayakan yang memadai.

Mengingat bahwa peserta Agroestate ini termasuk dalam kategori TSM

(Transmigrasi Swakarsa Mandiri), maka peranan pemerintah dalam pelaksanaan

TSM adalah sebagai berikut (Menteri Transmigrasi dan PPH, 1993):

I). Pemberian rangsangan dan dorongan, yang antara lain mengusahakan kepastian

pemilikan lahan, penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas lain yang

mampu menciptakan iklim bekerja dan berusaha yang seha!.

2). Pemberian layanan, yang diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam proses

perpindahan maupun dalam peningkatan produksi dan pengembangan usaha di

daerah transmigrasi.

3). Pengaturan dan bimbingan, yang bersifat pelayanan llmllm.

Dalam rangka melaksanakan peranan di atas, pemerintah dapat berkontribusi

dengan memberikan insentiflbantuan langsung yang didasarkan pada kebutuhan
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minimal masyarakat dan kondisi lokasi bersangkutan, karena dalam TSM tidak

dikenal adanya input standar, nanlUn semata-mata "input stimulasi" yang terbatas

(Menteri Transmigrasi dan PPH. 1993).

Besarnya kontribusi pada masing-masing peranan diatas akan berpengaruh

langsung terhadap biaya investasi, namun yang nyata secara objektif dan dapat

dillkur adalah bentuk subsidi yang menyangkut dana dalam bentllk proyek-proyek

pemerintah.

1.1.4. Proyek Agroestate Komoditi Jambu Mete di Kecamatan Tinanggea

Salah satu investor perkebllnan yang berminat dalam pengembangan

Agroestate adalah PT. Agromete Pranatani (PT.AP), yang telah membanglln

perkebllnan jambu mete sejak tahun 1992 di Kecamatan Tinanggea Kabupaten

Kendari Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada awalnya PT. AP bermaksud mengusahakan dan mengelola sendiri

perkebunan jambu mete ini, namun setelah kebun mulai mendekati masa panen

(tanaman tahun 1992), PT. AP menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Untuk

pemecahan masalah direncanakan akan mendatangkan transmigran ke lokasi tersebllt

melallli proyek Agroestate, karena akan didapat keuntungan tambahan disamping

tersedianya tenaga kerja in situ; diantaranya adalah resiko investasi semakin keci\.

mengatasi masalah kenaikan biaya produksi khllsusnya akibat kenaikan upah pekerja

serta mendapatkan dukungan kemudahan investasi dari pemerintah.
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Luas keseluruhan lahan PT. AP adalah ± 2.100 hektar dan telah berstatus

HGU. Luas lahan yang telah ditanami jambu mete adalah 1.272, 24 hektar dengan

perkembangan penanaman yaitu 639,46 hektar ditanami pada tahun 1992, 250, 44

hektar ditanami pada tahun 1993, 181,34 hektar ditanami pada tahun 1994 dan 201

hektar ditanami pada tahun 1995. Pada tahun 1996 akan dilakukan penanaman seluas

93 hektar untuk melengkapi rencana alokasi unit kebun Agroestate, sehingga seluruh

luas tanaman jambu mete menjadi 1.365,24 hektar. Kebun jan1bu mete yang akan

dikelola oleh transmigran petani peserta proyek Agroestate direncanakan seluas 960

hektar (70,32%) untuk 320 KK transmigran, yang masing-masing akan mendapatkan

kebun jambu mete seluas 3 hektar, sedangkan selebihnya seluas 405,24 hektar

(29,68%) akan dikelola sendiri oleh PT.AP sebagai kebun inti. Lahan yang masih

belum dimanfaatkan (734,76 hektar) akan digunakan untuk membangun permukiman

dan lahan untuk pangan bagi para peserta Agroestate, yang masing-masing peserta

akan mendapatkan lahan pekarangan dan lahan pangan seluas 0,55 hektar/KK.

Untuk membiayai investasi usaha tani/kebun, setiap transmigran peserta

Agroestate diusulkan agar mendapatkan bantuan modal melalui skim KKPA.

Sementara itu pemerintah juga sedang mengupayakan agar para transmigran

mendapatkan modal kredit untuk membiayai investasi perumahannya. Namun yang

tidak kalah pentingnya adalah diperlukannya subsidi Pemerintah untuk membiayai

sebagian komponen investasi.
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Berbagai pihak yang akan mendapatkan manfaat dengan adanya proyek

Agroestate PT. AP, terutama Pemerintah eq. Departemen Transmigrasi dan PPH

tentunya akan mendukung terlaksananya proyek ini, namun sebelurnnya akan muncul

pertanyaan seperti berikut:

J). Benarkah investasi modal untuk pembangunan setiap unit Agroestate komoditi

jambu mete di Tinanggea masih layak ? Pertanyaan ini mengandung arti apakah

tingkat keuntungan pendapatan bersihnya dapat lebih tinggi dari beban bunga ?

2). Apakah benar dengan masuknya subsidi pemerintah kepada peserta sebagai

TSM, akan diciptakan unit-unit Agroestate yang potensi ekonominya cukup

tinggi (kemantapan tingkat profitability) sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan para transmigran/pesertanya ?

Pertanyaan pertama erat kaitannya dengan usaha untuk menghilangkan

keraguraguan para caJon transmigran peserta Agroestate, pihak bank dan PT.AP

sehubungan dengan kewajiban pengembalian kredit. Sedangkan pertanyaan kedua

erat kaitannya dengan kelangsungan hidup peserta Agroestate dan

pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah kepada masyarakat luas.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasikan beberapa masalah

pokok yang dapat dibahas dan dikaji dalam tesis yakni:

l). Apakah proyek investasi Agroestate ini dapat menimbuJkan daya tarik bagi calon

peserta, pihak swasta dan pihak bank calon pemberi kredit?
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2). Berapa besarkah tingkat pengembalian investasi dan pendapatan transmigran

peserta yang dapat dihasilkan proyek Agroestate komoditi Jambu Mete di

Tinanggea?

3). Apakah jumlah biaya investasi proyek Agroestate jambu mete di Tinanggea

merupakan jumlah yang layak.

4). Apa saja komponen-kol11ponen pembiayaan investasi peserta Agroestate, dan apa

saja yang dapat disubsidi pemerintah ?

5). Bagaimana pengaruh subsidi pada komponen pembiayaan pada butir 4) terhadap

kelayakan investasi peserta agroestate ?

6). Bagail11ana sebaiknya peranan dan kontribusi subsidi Pemerintah dalal11

mendukung kelayakan investasi peserta Agroestate.

Dengan asumsi bahwa penyebab utama rendahnya kelayakan investasi peserta

agroestate disebabkan oleh biaya investasi yang tinggi, maka kontribusi subsidi

pemerintah yang diharapkan adalah untuk mengurangi biaya investasi yang harus

ditanggung oleh para peserta. Untuk itu ada beberapa upaya yang periu dilaksanakan

antara lain yaitu:

mencari komponen biaya investasi peserta Agroestate yang dapat atau peril!

disubsidi pemerintah,

merumuskan cara penyelesaian yang sebaiknya ditempuh agar pemberian subsidi

memberikan hasil optimal.
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Berdasarkan permasalahan seperti yang telah diuraikan, maka topik

pengkajian adalah kontribusi subsidi Pemerintah dalam mendukung kelayakan

investasi transmigran peserta Agroestate dengan studi kasus proyek Agroestate

komoditi jambu mete di kecamatan Tinanggea, kabupaten Kendari, propinsi Sulawesi

Tenggara, dengan masalah-masalah seperti diatas.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberi masukan bagi proses

pengambilan keputusan dalam menetapkan komponen pembiayaan dan besaran dana

subsidi pemerintah, yang diperlukan untuk mendukung kelayakan pembangunan

proyek investasi Agroestate. Sedangkan tl1jl1an khususnya adalah sebagai berikut :

I) Mengukur tingkat pengembalian proyek Agroestate dari sisi perusahaan inti

(PT.AP) maupun dari sisi transmigran pesena.

2) Mengukur tingkat pendapatan usaha transmigran peserta Agroestate.

3) Menentukan komponen biaya yang disubsidi agar butir I) dan 2) di atas menjadi

lebih baik.

4) Mengenali upaya-upaya lain yang dapat ditempuh untuk mensukseskan proyek

Agroestate tersebut.

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

I). Sebagai masukan untuk menyempumakan/melengkapi rencana pembangunan

proyek Agroestate komoditi jambu mete di Kecamatan Tinanggea.
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2). Sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan, melengkapi atall

menyempurnakan kebijaksanaan dan strategi Pemerintah dalam hal ini

Departemen Transmigrasi dan PPH dalam pengembangan transmigrasi dengan

pola Agroestate, khususnya dalam menetapkan kegiatan dan dana proyek yang

akan dialokasikan dalam pembangllnan Agroestate komoditi jambu mete di

Tinanggea.

3). Sebagai wahana latihan dalanl mengaplikasikan teori pada kondisi objektif yang

dihadapi penulis dalam pekerjaan sehari-hari di Biro Perencanaan Departemen

Transmigrasi dan PPH.
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