
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan program transmigrasi meliputi aspek penyebaran

penduduk dan tenaga kerja, pembukaan dan pengembangan daerah pertanian

baru, peningkatan taraf hidup transmigran dan penduduk sekitarnya, pemerataan

pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional. Dalam upaya meningkatkan

taraf hidup transmigran telah dilakukan berbagai upaya peningkatan hasil

produksi pertanian, diantaranya tanaman pangan.

Salah satu upaya tersebut adalah pemberian bantuan peralatan pertanian

yang dikenal dengan Program SKR (Second Kennedy Round). Program ini

merupakan bantuan peralatan pertanian dari pemerintah Jepang yang ditujukan

untuk beberapa lokasi transmigrasi guna membantu transmigran dalam

meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman pangan.

Sejak tahun anggaran 1986/1987 sampai dengan tahun anggaran

1994/1995 bantuan yang telah dihibahkan ke Oepartemen Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan telah mencapai 2.926.701.149 Yen atau senilai

42,5 milyar Rupiah. Program SKR tersebut menggunakan dana APBN untuk

kegiatan pendamping (angkutan ke lokasi transmigrasi pembuatan gudang/

garasi, biaya operasional, biaya pelatihan dan bimbingan teknis).

Jenis bantuan antara lain meliputi 4 WD tractor, hand tractor/power tiller,

mist blower, sprayer, rice milling, multipurpose power unit, pompa irigasi, dan

power threser, yang didistribusikan kepada 20 propinsi penerima bantuan, 01
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Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Dalam rangka upaya mengoptimalkan pemantapan peralatan tersebut,

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan telah bekerjasama

dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk melaksanakan bimbingan. Bimbingan

ditujukan langsung kepada pengurus KUD, pengelola unit usaha traktor dan

operator.

Walaupun berbagai masukan telah banyak dilakukan namun pengeloaan

peralatan pertanian SKR belum tampak dengan baik. Hal ini disebabkan masih

terdapatnya beberapa hambatan yang menjadi kendala faktor keberhasilan.

Berdasarkan hasil evaluasi Biro Perencanaan, Setjen Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (1995), hambatan-hambatan

tersebut adalah kondisi lahan yang belum siap tanam (Iahan masih bertunggul),

tingkat ketrampilan operator yang masih rendah, dan disiplin operator yang

masih kurang baik dalam hal mengoperasikan dan merawat traktor. Kendala

lainnya adalah sulitnya diperoleh suku cadang dan sarana pendukung yang

terbatas. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan SKR, salah satu unsur yang

berperan penting adalah keberadaan operator. Dalam petunjuk teknis Direktur

Jenderal Bina Masyarakat Transmigrasi disebutkan bahwa peralatan dan mesin

pertanian hanya boleh dioperasikan dan dirawat oleh operator yang memiliki

ketramoilan teknis dan mekani~ ~P.rt" v"nn rli~p.r"hi t"nnnlinn i"w"h
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Untuk memperoleh hasil optimal, maka dalam tahap persiapan

pemanfaatan peralatan, kepada operator diberikan pelatihan sebanyak 2 kali,

yaitu sebelum peralatan tiba yang dilaksanakan di tingkat daerah dan setelah

peralatan tiba yang dilaksanakan di tingkat lokasi. Beberapa masukan agar

pengelolaan peralatan SKR memang telah dilakukan, tetapi hasil yang

diharapkan masih belum optimal. Salah satu kendalanya adalah kinerjal

ketrampilan operator traktor yang belum memadai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1) Sejauhmana kesenjangan (gap) yang ada antara kemampuan operator

yang diinginkan (patokan) dengan kemampuan operator yang sebenarnya

di lapangan.

2) Faktor-faktor apa saJa yang dapat mempengaruhi kinerja operator

peralatan SKR.

3) Sejauhmana upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan

kinerja operator peralatan SKR.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja

operator.

2) Menganalisis kesenjangan antara kemampuan operator yang diinginkan

(patokan) dengan kemampuan operator nyata.

3) Menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja operator

sehingga menghasilkan kinerja sesuai yang diharapkan.

1.4. Kegunaan

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan maupun bagi

mahasiswa. Kegunaannya, antara lain:

1) Bagi Departmen Transmigrasi dan PPH

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat

digunakan dalam penyempurnaan penyusunan program pengelolaan

peralatan pertanian SKR pada masa mendatang.

2) Bagi Mahasiswa

Merupakan pengalaman praktis dalam memahami dan menganalisis

kasus (permasalahan) dalam bidang manajemen sumberdaya manusia,

setelah mendapatkan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia

yang telah diproses selama pendidikan dan pengalaman bekerja dalam

penanganan peralatan SKR di daerah transmigrasi.
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1.5. Ruang Lingkup

Penelitian merupakan suatu studi kasus dimana ruang Iingkup kajiannya

dibatasi pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang dinilai berpengaruh

terhadap kinerja operator traktor khususnya Program SKR VIII di daerah

transmigrasi.
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