
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 1985 sampai saat ini pemerintah sangat dikhawatirkan 

dengan masalah penyediaan pangan terutama beras yang semakin lama semakin 

besar kebutuhannya. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 

kejenuhan teknologi, perubahan karakteristik agroklimat, dan menurunnya kinerja 

sistem irigasi serta terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian 

terutama di Pulau Jawa. Menurut Menteri Negara Agraria pada pertengahan 

Oktober 1995 penyusutan lahan pertanian subur di Pulau Jawa lebih dari 50.000 

ha per tahun (Suryanto, 1996). 

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah 

penyediaan pangan dan mempertahankan swasembada pangan nasional serta 

mengantisipasi defisit cadangan pangan, Indonesia melakukan upaya pemanfaatan 

lahan gambut sebagai lahan produksi melalui Surat Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut seluas 1 

Juta Hektar untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. 

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, Departemen Transmigrasi 

dan Pemukiman Perambah Hutan peptrans dan PPH), sebagai pihak yang 

berkompeten dalam pemindahan penduduk melalui program transmigrasi diberi 

tugas untuk menyediakan petani transmigran sebagai pengelola sawah lahan 

gambut yang dikembangkan termasuk pula penyiapan dan pengembangan lahan 
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yang ditempatinya. Untuk itu Deptrans dan PPH telah membentuk Proyek 

Pengembangan Lahan Gambut (PPLG). 

Dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa kendala. Kendala utama yang 

ada adalah sistem jaringan tata air yang tidak atau belum berfungsi sebagaimana 

seharusnya menurut konsep reklamasi lahan basah seperti tata saluran dengan pola 

berpasangan yang sedianya berfungsi rangkap, satu saluran untuk irigasi dan yang 

lain untuk pengatusanldrainase ternyata saat ini keduanya berfungsi sebagai 

pengatusan. Kondisi sistem tata air ini bertambah buruk dengan adanya areal yang 

kekurangan air dan perubahan kualitas air permukaan yang rendah serta tidak 

adanya keseirnbangan ketersediaan air (water balance) di kawasan tersebut. 

Selain itu juga ditemukan banyak permasalahan-pennasalahan yang bersangkutan 

dengan adanya pelaksanaan PLG tersebut, antara lain : 

1. Secara ekonomis pelaksanaan Pengembangan Lahan Gambut telah 

menghilangkan beberapa sumber pendapatan masyarakat lokal berupa usaha 

pengumpulan hasil hutan seperti rotan, purun, dan ikan. 

2. Secara budaya masyarakat mengakibatkan adanya transformasi 

perikehidupan masyarakat setempat dari berlatarbelakang matapencaharian 

di luar usahatai (off farm) ke pola matapencaharian tunggal berupa 

menggantungkan diri pada usahatani padi sawah secara intensif serta 

restrukturisasi diri dengan merubah mobilitas kehidupan dan lingkup 

kegiatan kemasyarakatan. 

Akibat dari semua itu terjadi degradasi lingkungan, sehingga apabila 

dibiarkan sampai berlamt-larut dikhawatirkan akan terjadi kegagalan dari PLG itu 

sendiri. Namun disamping itu dalam pelaksanaan PLG dapat dilihat adanya 
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potensi-potensi sumber daya alam yang perlu dikembangkan seperti sumberdaya 

air dan faktor-faktor lingkungan lainnya. 

Adanya sebaran macam tanah mineral yang bercampur gambut dan 

gambut dalam (>3 m) yang relatif luas mengakibatkan tidak semua areal sejuta 

hektar dapat digunakan untuk pengembangan tanaman padi sawah, namun dapat 

dikembangkan untuk pengembangan komoditi lainnya. Untuk itu perlu adanya 

diversifikasi pola tanam atau pola usaha dan untuk mendukung keragaman pola 

usahatani ini diperlukan kebijakan dan strategi yang mantap apabila proyek PLG 

ini akan dikembangkan. 

Selain itu dengan adanya transmigran sebanyak rt 15.100 KK atau sekitar 

60.000 jiwa yang sudah ditempatkan di Daerah Kerja "A" dan telah memulai 

kegiatan pertanian akan mendorong kiranya agar proyek PLG dapat diteruskan. 

Untuk mendukung kegiatan dan usaha tersebut diperlukan kebijakan baru untuk 

melindungi pengembangan pertanian lahan basah yang berwawasan lingkungan. 

B. Identifikasi Masalah 

Seperti telah diuraikan di atas, kendala-kendala ataupun permasalahan 

dalam pengembangan PLG Pada Daerah Kerja "A" yang sudah ditempati terdapat 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Sejauhmana fungsi jaringan tata air yang telah dibangun untuk membantu 

pola pertanian tanaman lahan basah? 

2. Apakah lokasi pengembangan lahan gambut sesuai untuk permukiman 

transmigrasi? 
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3. Bagaimana tanggapan transmigran terhadap kondisi lahan yang diterima 

dalam rangka mengembangkan pertanian di lokasi PLG? 

4. Sejauhmana kesiapan investor dalam mengembangkan d m  

membantu sistem usaha tani transmigran? 

5. Bagaimana perkembangan kawasan PLG sekarang d a n  masa 

mendatang d d a m  mendukung pengembangan wilayah d i  Propinsi 

Kalimantan Tengah? 

C. Batasan Masalah 

Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya tentang permasalahan 

yang dihadapi dalam pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan 

Tengah, maka sesuai dengan tema penelitian, permasalahan yang akan diteliti 

dibatasi pada Daerah Kerja "A" yaitu daerah yang telah dicetak sawahnya dan 

telah ditempati Transmjgran sebanyak 15.100 KK. 

D. Rumusan Masalah 

1. Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) tidak diteruskan maka akan 

terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah dan kemubaziran yang 

besar serta berpengaruh langsung terhadap kehidupan transmigran yang 

telah ditempatkan. 

2. Dalam meneruskan Proyek PLG kajian-kajian lebih lanjut untuk 

penyempumaan proyek seperti penyempurnaan jaringan sistem tata air, 

pemilihan komoditi sesuai dengan keinginan dan kehampuan petaninya 
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berdasar kondisi lahan dan daya serap pasar, pola tanam yang berwawasan 

lingkungan serta diversifikasi komoditi yang sesuai. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dan kegunaan kajian yang dilaksanakan adalah untuk menyusun 

rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar pembuatan kebijakan-kebijakan dan 

strategi penanganan masalah pada Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar 

yang berwawasan lingkungan khususnya di daerah kerja "A" yang telah dihuni 

oleh Transmigran. ' 

F. Ruang Lingkup Kegiatan 

Penelitian ini dibatasi pada lokasi yang tennasuk dalam Daerah Kerja 

"A" wilayah Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar. 

Lingkup kajian yang diteliti meliputi : 

1. Aspek pengembangan sumberdaya alam, yang diuji melalui pengamatan di 

lapangan. 

2. Aspek ekonomi yang diuji melalui kajian kelayakan usahatani di daerah 

penelitian baik di wilayah PLG dan hasil usaha tani di luar PLG. 

3. Aspek sosial, yang diuji melalui kajian respon transmigran terhadap 

program yang dilaksanakan transmigran dalam menghadapi pennasalahan 

di pemukiman transmigrasi. 
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