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P E N D A H U L U A N .  

1.1. Latar Belakang. 

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) RI tahun 

1993, tertulis bahwa pernbangunan transrnigrasi diarahkan kepada 

pernbangunan dan pengembangan wilayah, penataan penyebaran 

penduduk yang merata dan seirnbang. Juga pemberian kesempatan 

usaha dan kesempatan kerja, dan meningkatkan mutu kehidupan 

penduduk yang berpindah untuk menetap dilokasi pernukirnan 

transmigrasi. 

Kebijaksanaan pernbangunan program transrnigrasi dari tahun 

ketahun bersifat dinamis yang dicirikan dengan berkembangnya pola- 

pola kebijaksanaan baru. Kesemuanya itu untuk rnenciptakan 

layanan pernerintah bagi kesejahteraan warga rnasyarakat 

transrnigran. Kebijaksanaan penetapan sentra-sentra produksi 

pertanian menjadi suatu produk unggulan dengan menetapkan suatu 

konsep pengembangan wilayah dengan program transmigrasi yang 

berbasis pada pertanian. 

Salah satu konsep pengembangan wilayah yang dikaitkan 

dengan program transmigrasi yang direncanakan sebagai sentra- 

sentra produksi pertanian adalah pengembangan pernukiman 

transmigrasi lahan garnbut di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan 

Tengah. Dari konsep pengembangan wilayah tersebut, maka pada 

Rencana Pengembangan Lahan Gambut dan Rawa 1 iuta hdtnr A; 
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Kalteng, 1995 ) mempunyai tujuan mempertahankan swasembada 

pangan khususnya beras dengan mengantisipasi sedini mungkin 

terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian akibat pembangunan. Disamping itu juga memeratakan 

pembangunan khususnya pembangunan pertanian yang berwawasan 

agroindustri dengan sistem agribisnis melalui peran aktif dari petani, 

swasta dan aparat pemerintah. 

Peranan lainnya adalah, menciptakan lapangan kerja melalui 

penumbuhan usaha jasa industri untuk menunjang pertanian modern 

yang berwawasan agroindustri dengan. sistem agribisnis. Juga 

meningkatkan pendapatan para pelaku pembangunan di wilayah 

tersebut untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan 

dan taraf hidupnya. Serta secara bertahap mulai mengurangi 

ketergantungan pulau Jawa sebagai pemasok utama pangan 

khususnya beras ke luar pulau Jawa. Tujuan lainnya adalah merealisir 

kebijaksanaan pemerintah dalam membangun Kawasan Indonesia 

Timur ( Rencana Pengembangan Lahan Gambut Prop Kalteng, 1995 ). 

Dalam Rencana Pengembangan Lahan Gambut dan Rawa 

di Propinsi Kalimantan Tengah, disamping mempunyai tujuan juga 

mempunyai sasaran. Sasaran tersebut adalah dengan memanfaatkan 

dan membudidayakan lahan gambut dan rawa sepanjang sungai 

Sebangau, sungai Kahayan, sungai Kapuas dan sungai Barito baik 

lahan pasang surut maupun lahan rawa lebak. Pengembangan lahan 

tersebut, dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan 
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tipologi gambut yang akan di kembangkan selama 10 tahun yang di 

mulai pada tahun 1995. 

Pengembangan pola usaha tani yang disesuaikan dengan 

kesesuaian lahan baik untuk tanaman pangan ( padi, palawija, 

hortikultura ), perkebunan, peternakan dan perikanan. Para petani 

baik di sekitar lokasi tersebut maupun transmigran dari luar Kalimantan 

Tengah yang pemanfaatannya akan diatur untuk mendukung 

penumbuhan wilayah administratif baru. Juga para pengusahalswasta 

yang bergerak dalam bidang jasa dan industri hasil pertanian untuk 

mewujudkan pengelolaan usaha tani berwawasan agroindustri dengan 

sistem agribisnis di wilayah tersebut. 

Perencanaan program pemanfaatan lahan gambut di 

Kalimantan Tengah, akan mencetak sawah seluas 632.000 hektar. 

Dalam pengelolaan sawah tersebut Departemen Transmigrasi dan 

PPH akan menempatkan 316.000 kepala keluarga (kk), yang akan 

selesai ditempatkan dalam waktu lima tahun dan di mulai dari tahun 

199611 997 hingga tahun 2000/2001. 

Mengingat singkatnya waktu yang tersedia dan besarnya beban 

pekerjaan yang harus diselesaikan, maka dalam pelaksanaannya 

pengembangan lahan gambut tersebut melibatkan beberapa instansi, 

diantaranya Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, 

Departemen Transmigrasi dan PPH dan Departemen Kehutanan. 

Disamping itu juga terlibat beberapa lembaga baik lembaga perguruan 

tinggi maupun lembaga-lembaga swasta lainnya. 
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Keberhasilan program Pengembangan Lahan Gambut ini harus 

ditunjang dengan tersedianya tenaga kerja yang cukup dan modal 

besar. Keterbatasan waktu tanam, luasan lahan yang diolah, kondisi 

lahan yang bersifat marginal dengan tingkat keasaman yang tinggi 

menjadikan masalah yang serius. Hal ini hanya dapat diatasi dengan 

adanya program intensifikasi lahan gambut, diantaranya melalui 

program pemberian pupuk baik pupuk organik maupun pupuk 

anorganik. 

Dengan kondisi lahan yang bersifat marginal dengan tingkat 

keasaman yang tinggi tersebut diperlukan suatu upaya 

penanggulangan untuk menekan tingkat keasaman tanah. Diantaranya 

adalah dengan pemberian Kapur Pertanian (kaptan) pada saat 

pekerjaan penyiapan lahan. 

1 2  ldentifikasi Masalah. 

Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program nasional 

yang harus diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan 

kegiatan ini diawali pada tahun I99611997 dan akan berakhir pada 

tahun 200012001, yang akan mencetak sawah seluas kurang lebih 

632.000 hektar yang nantinya akan diusahakan oleh petani 

transmigran dengan jumlah transmigran sebanyak 316.000 kepala 

keluarga. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai instansi 

dengan masing-masing tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

http://www.mb.ipb.ac.id



saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier serta penyiapan 

lahan (PL) dan pencetakan sawah (PS) sampai dengan kondisi siap 

olah. Sedangkan Departemen Pertanian diantaranya melaksanakan 

kegiatan bajak garu, dan sebelumnya ditabur dengan kapur pertanian 

yang diadakan oleh Departemen Transmigrasi dan PPH dengan 

kondisi lahan sampai dengan siap tanam. 

Pelaksanaan kegiatan penyiapan permukiman untuk 

transmigrasi didahului dengan perencanaan teknis satuan pemukiman, 

kemudian dilanjutkan dengan penyiapan lahan permukiman. Kegiatan 

penyiapan lahan pemukiman tersebut, yang dalam ha1 ini pada lahan 

gambut di Kabupaten Kapuas dengan jenis hutan semak belukar, 

mempunyai tahapan pekerjaan pembukaan lahan sebagai berikut : 

1 ) Tebas tebang. 

2) Pilah kumpul . 

3) Pembersihan akhir. 

4) Penaburan kapur pertanian diikuti bajaklgaru. 

Tahapan pekerjaan pembukaan lahan tersebut merupakan 

suatu urutan rangkaian pekerjaan yang sifatnya berkesinambungan. 

Sehingga apabila pada tahapan pekerjaan tertentu terdapat gangguan 

maka rangkaian pekerjaan berikutnya akan terganggu juga, dan pada 

akhirnya waktu pekerjaan secara keseluruhan akan mengalami 

gangguan. 

Pada umumnya lahan-lahan di lokasi pemukiman transmigrasi 

bersifat marginal ( miskin unsur hara dengan tingkat keasaman yang 
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pada saat pembukaan lahan terdapat kegiatan penaburan kapur 

pertanian ( kaptan ) yang diikuti dengan kegiatan bajaklgaru, 

pemberian kaptan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi keasaman 

tanah. 

Pengadaan kapur pertanian merupakan suatu kegiatan pada 

pekerjaan penyiapan lahan pemukiman, yang kegiatannya diadakan 

terpisah oleh pihak lain yaitu, oleh supplier kapur pertanian. Supplier 

tersebut mernbeli dari produsen kapur pertanian, diluar pihak 

kontraktor pelaksana pembukaan lahan. Dalam pelaksanaan 

pengadaan kapur pertanian ini sering terjadi ketidak sesuaian waktu 

sampai dengan pembagian pada titik bagi beserta jumlah kapur 

pertanian, dengan waktu penaburan kapur pertanian dan luasan lahan 

yang siap olah. 

Permasalahan yang terjadi saat pengadaan kapur pertanian di 

lokasi pemukiman transmigrasi lahan gambut di Kabupaten Kapuas, 

adalah, bahwa kapur pertanian yang dikirimkan sampai di lokasi 

pemukiman dan kemudian didistribusikan pada titik-titik bagi pada 

lahan pekarangan (LP) dan lahan usaha (LU) yang tidak tepat 

waktu dan tepat jurnlah. Dengan adanya kapur pertanian yang tidak 

tepat waktu dan tidak tepat jumlah sampai di lokasi pemukiman 

transmigrasi, maka kegiatan pekerjaan lanjutan seperti penaburan 

kapur pertanian dan bajaklgaru akan terganggu waktu 

penyelesaiannya. 

Karena terjadi ketidak sesuaian waktu dan jurnlah kapur 
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sasaran waktu, kualitas dan kuantitas pekerjaan kegiatan pembukaan 

lahan secara keseluruhan yang telah ditetapkan akan terganggu dan 

mengalami keterlambatan. 

1.3. Rurnusan Masalah. 

Pada penulisan pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi, sebagai berikut : 

1. Kapan saat yang tepat mengadakan kapur pertanian yang tepat 

waktu dan tepat jumlah, sehingga rangkaian pekerjaan 

pembukaan lahan dapat berlangsung sesuai dengan sasaran 

waktu yang telah ditentukan. 

2. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan supaya perbedaan 

waktu dan jumlah kapur pertanian dapat sesuai dengan waktu 

penaburan serta waktu dan luasan lahan yang siap olah pada 

lahan usaha ( LU ). 

3. Bagaimana membuat penjadwalan pengadaan kapur pertanian 

dan sistem distribusinya yang disesuaikan dengan waktu 

penaburan, waktu dan luasan lahan yang siap olah pada lahan 

usaha ( LU ). 

4. Berapa waktu dan jumlah kapur pertanian yang diperlukan 

untuk pengadaan sampai di titik bagi pada lahan usaha yang 

disesuaikan dengan waktu penaburan dan luasan lahan yang 

siap olah. 
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1.4. T u j u a n .  

Pada penulisan pembahasan penelitian ini terdapat beberapa 

tujuan, diantaranya adalah : 

1. Mengkaji jadwal pengadaan kapur pertanian meliputi waktu dan 

jumlah beserta kegiatan pendahulu dan kegiatan berikutnya. 

2. Melakukan analisis kegiatan penjadwalan pengadaan kapur 

pertanian beserta kegiatan pendahulu dan kegiatan berikutnya. 

3. Mengkaji distribusi kapur pertanian sampai di titik bagi di lahan 

usaha, jadwal penaburan dan luasan lahan. 

4. Memberikan alternatif pemecahan masalah penjadwalan kegiatan 

pada pemimpin proyek. 

1.5. Batasan Masalah dan Lingkup Penelitian. 

Batasan masalah dan lingkup penelitian, meliputi kegiatan- 

kegiatan dan waktu masing - masing kegiatan. Kegiatan tersebut 

berhubungan dengan kegiatan pengadaan kapur pertanian pada 

pernbangunan lahan di lahan usaha , dengan rincian sebagai berikut : 

a. Kegiatan pengadaan kapur pertanian. 

Pengadaan kapur pertanian mempunyai beberapa kegiatan 

yang terdiri dari : pengangkutan kapur pertanian dari pabrik menuju ke 

pelabuhan muat di Surabaya atau Gresik, pengangkutan dengan kapal 

dari pelabuhan muat menuju ke pelabuhan bongkar di Kuala Kapuas, 

pengangkutan dari pelabuhan bongkar menuju ke gudang, 

pengangkutan dari gudang ke titik bagi di lahan usaha dan penaburan 
P 
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ini berada ditengah-tengah pada kegiatan pembangunan lahan. 

Terdapat kegiatan pendahulu dan kegiatan berikutnya. 

b. Kegiatan penyiapan lahan. 

Kegiatan penyiapan lahan merupakan kegiatan pendahulu dari 

kegiatan pengadaan kapur pertanian. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan 

tebas - tebang, kegiatan pilah kumpul dan kegiatan pembersihan 

akhir. Pada kondisi sampai dengan pembersihan akhir, lahan dalam 

keadaan siap olah dan kemudian kapur pertanian ditaburkan di lahan 

yang siap olah tersebut. Kegiatan pengadaan kapur pertanian 

merupakan kegiatan utama pada penelitian dan pembahasan 

penulisan tesis ini. 

c. Kegiatan pengolahan lahan. 

Setelah ditabur dangan kapur pertanian pada lahan yang siap 

olah, kemudian lahan dibajak garu. Lahan yang telah dibajak garu 

dalam kondisi siap tanam. Kegiatan pengolahan lahan ini merupakan 

kegiatan berikutnya atau selanjutnya pada kegiatan pengadaan kapur 

pertanian. 
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