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Sejak tahun 1985 hingga saat ini pemerintah Indonesia sangat dikhawatirkan 
.engan masalah penyediaan pangan terutama beras yang semakin lama semakin besar 
:ebutuhannya. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
engan memanfaatkan lahan gambut sebagai lahan produksi melalui SK Presiden RI No. 
2 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar untuk Pertanian 
'anaman Pangan di Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan ha1 tersebut maka Departemen 
'ransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan diberi tugas untuk menyediakan petani 
:ansmigran sebagai pengelola persawahan lahan gambut yang dikembangkan tennasuk 
ula penyiapan dan penyediaan yang ditempati. 

Pada pelaksanaannya temyata terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam 
engembangan PLG, terutarna pada daerah kerja "A" yang pada dasamya telah ditempati 
lulai tahun 1996, antara lain berupa: 1) Tidak berfungsinya tata air yang dibangun 
ehingga mempengaruhi pola tanam padi sawah seperti yang direncanakan ; 2) Terdapat 
anyak sisa lahan siap olah yang belum tertangani; 3) Ketidakmampuan transmigran untuk 
lenggarap lahan sawah seluas 2 H a m  karena belum mampunya investor dalam 
lemenuhi sarana produksi pertanian (saprodi) ; dan 4) masalah-masalah sosial, ekonomi 
an budaya dengan adanya kegiatan PPLG tersebut. 

Berdasarkan kendala-kendala yang ada, maka dirasa perlu adanya kajian-kajian 
:bih lanjut untuk penyempumaan proyek. Sedangkan tujuan dan kegunaan kajian yang 
ilakukan ini adalah untuk mengevaluasi dan menyusun rekomendasi lebih lanjut sebagai 
asar pembuatan kebijakan dan strategi penanganan masalah pada Pengembanghn Lahan 
iambut Satu Juta Hektar yang berwawasan lirigkungan khususnya di daerah kerja "A". 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis SWOT 
rtrengths, Weakness, Opportunities, Threats). Dari hasil analisis matrik SWOT ini 
antinya dapat diembangkan 4 (empat) jenis strategi kombiinasi berupa strategi kekuatan 
an peluang (SO Strategies), strategi kelemahan dan peluang (WO Strategies), strategi 
ekuatan dan ancaman (ST Strategies) dan strategi kelemahan dan ancaman (W 
trategies) (Rangkuti, 1997). 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah 
iketahuinya permasalahan utama ketidakberhasihn pelaksanaan Proyek Pengembangan 
ahan Gambut Sejuta Hektar di Daerah Kerja 'W yakni: masalah tata air yang belum 
ejalan secara sempurna, lahan yang bervariatif kesesuaiannya clan kurangnya 
engelolaan sumber daya manusia. Untuk itu implementasi kebijakan dan strategi 
cngembangan yang dapat dilakukan adalah berupa: A. Pengembangan Sumber Daya 
.lam yaitu dengan melakukan: 1) pembuatan dan perbailcan jaringan sistem tata air yang 
:suai dengan perencanaan ; 2) pengaturan tata ruang wilayah yang berwawasan dan 
~emperhatikan kelestarian lingkungan ; 3) pemiliian komoditi tanaman yang disesuaikan 
2ngan kelas kesesuaian lahannya terutama berdasarkan ketebalan gambut ; 4) diversifikasi 
srtanian untuk berbagai komoditas pertanian dengan tidak mengarah pada pemenuhan 
roduksi tanaman pangan saja ; 5) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 
lembuat sistem pemukiman transmierasi vane lavak huni. lavak ilsnhrr dnn herkernhano 
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ansmigran lokal ; 2) penambahan materi pembekalan d m  pelatihan terutama yang 
lenyangkut dengan permasalahan yang ada di PLG ; dan 3) pemberian kebebasan 
ansmigran untuk berusaha sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. 

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dapat disusun beberapa strategi 
an kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam 
engembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar khususnya di daerah ke j a  "A" sebagai 
erikut: Strategi Kekuatan-Peluang (SO Strategies) berupa: 1 )  peningkatan pembekalan 
an pelatihan transmigran ; dan 2) ketepatan pemberian jaminan hidup dan saprodi 
ertanian bagi transmigran , Strategi Kelemahan dan Peluang (WO Strategies), berupa: 
) pengembangan saluran tata air sesuai dengan peruntukkannya ; 2) perencanaan tata 
lang yang benvawasan lingkungan ; 3) pemilihan komoditi lapangan yang menyesuaikan 
ondisi lahan ; 4) pembangunan sarana dan infrastruktur yang memadai ; dan 5) seleksi 
,ansmigran diperketat , Strategi Kekuatan dan Ancaman (ST Strategies), berupa: 1 )  
istem penambatan pada saluran air; 2) penghijauan kembali lahan yang sudah dibuka 
:bpi belum digarap ; dan 3) memperbanyak daerah konsewasi , dan yang terakhir adalah 
trategi Kelemahan dan Ancaman (WT Strategies), berupa: 1 )  perbaikan pola 
sahalusaha tani transmigran ; 2) perbaikan rencana strategi pengembangan kawasan ; dan 
) penggantian peran pemerintah dari inisiator pembangunan menjadi fasilitator secara 
ertahap. 
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