
I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang sedang berjalan,

khususnya dalam Repelita VI, sektor pertanian masih mempunyai peranan

strategis, yaitu sebagai sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat

petani, sebagai penghasil pangan bagi masyarakat, sebagai penghasil bahan

mentah dan bahan baku bagi industri pengolahan, sebagai penyedia lapangan

kerja dan lapangan usaha yang rnenjadi sumber penghasilan masyarakat, sebagai

sumber penghasilan devisa negara, sebagai penghasil produk mata dagangan,

serta sebagai salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan

pertanian mencakup pembangunan tanaman pangan, perkebunan, perikanan,

petemakan dan hortikultura.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata 3,6% sehingga terjadi

pemerataan pembangunan, dan rakyat makin menikrnati hasilnya serta lebih

aktif terlibat dalam upaya pembangunan. Penyerapan tenaga kerja di sektor

pertanian telah meningkat dari 24,9 juta orang pada tahun 1969 menjadi 36,5

juta orang pada tahun 1993. Jumlah keluarga yang bekerja di sektor ini

meningkat dari 12,2 juta keluarga pada tahun 1963 (Sensus Pertanian, 1963)

menjadi 19,5 juta keluarga pada tahun 1983 (Sensus Pertanian, 1983), serta 21,S

juta keluarga pada tahun 1993 dengan pemilikan rata-rata lahan 0,83 Ha per

rumah tangga petani (Sensus Pertanian, 1993).
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Sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1993 luas areal tanaman pangan

mengalami peningkatan yang sangat berarti. Luas areal panen padi meningkat

dari sekitar 8,02 juta Ha pada tahun 1969 menjadi 11,0 juta Ha pada tahun 1993.

Luas panen jagung, kedelai dan kacang tanah masing-masing sekitar 3,2 juta Ha,

677 ribu Ha dan 395 ribu Ha pada tahun 1969, masing-masing meningkat

menjadi sekitar 3,7 juta Ha, 1,7 juta Ha dan 726 ribu Ha pada tahun 1993

(Sensus Pertanian, 1993).

Produktivitas tanaman pangan umumnya meningkat cukup pesat. Pada

tahun 1969 hasil per Ha padi, jagung dan kedelai masing-masing sekitar 21,3

kwintal, 9,8 kwintal dan 6,2 kwintal. Pada tahun 1993 hasil per Ha padi, jagung

dan kedelai masing-masing meningkat menjadi 43,8 kwintal, 22,5 kwintal dan

11,8 kwintal. Produktivitas kacang tanah meningkat dari 7,3 kwintal pada

tahun 1969 menjadi 11,1 kwintal pada tahun 1993 (Sensus Pertanian, 1993).

Sumbangan terbesar pembangunan pertanian selama PIP I adalah

tercapainya swasembada pangan, khususnya beras dalam tahun 1984 dan

diharapkan dapat dipertahankan sampai sekarang. Tetapi pada kenyataannya hal

ini sangat sulit dilakukan, sebagai bukti pada tahun 1991 tingkat produksi beras

nasional mengalami penurunan 2,3% kalau dibanding produksi tahun 1990.

Pada saat itu pemerintah terpaksa mengimpor beras sebanyak 600 ribu ton dari

beberapa negara dan sejak saat itu pula temyata impor beras selalu teIjadi tiap

tahun. Dalam lima tahun terakhir (1991 - 1995), produksi beras nasional tidak
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mantap dan selalu berfluktuasi. Banyak kendala yang menjadi sebab

berfluktuasinya produksi beras tersebut, baik kendala teknis maupun non teknis.

Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor

sekunder (industri) di Pulau Jawa berlangsung semakin cepat, sehingga

konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan pemukiman

sulit dihindari. Hal ini merupakan ancaman bagi kelestarian swasembada beras

nasional, karena sentra produksi pangan nasional saat ini masih berada di Pulau

Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka mempertahankan

swasembada pangan khususnya beras, maka pemerintah dengan Keputusan

Presiden R.I. Nomor 82 tanggal 26 Desember 1995 menetapkan adanya

pembukaan, pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan

Tengah seluas 1 juta Ha dalam rangka peningkatan dan memperkuat

swasembada pangan. Maksud dan tujuan dari pengembangan lahan gambut satu

juta hektar adalah untuk :

1. Mempertahankan swasembada pangan khususnya beras dengan

mengantisipasi sedini mungkin teIjadinya alih fungsi lahan pertanian

menjadi lahan non pertanian akibat pembangunan;

2. Memeratakan dan menumbuhkan pembangunan khususnya pembangunan

pertanian modern yang berwawasan lingkungan yang berorientasi pada

sistem agribisnis dan agroindustri melalui peranserta aktif dari petani, swasta

dan aparat pemerintah;
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3. Menciptakan lapangan keIja melalui usaha jasa dan industri untuk

menunJang pertanian modern yang berwawasan lingkungan dengan

berorientasi pada agribisnis dan agroindustri;

4. Meningkatkan pendapatan para pelaku pembangunan di wilayah tersebut

untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan tarafhidupnya;

5. Secara bertahap mulai mengurangi ketergantungan pada Pulau Jawa sebagai

pemasok utama pangan khususnya beras ke luar Jawa;

6. Merealisir kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan Kawasan Timur

Indonesia.

Dengan akan dikembangkannya proyek seluas I juta helctar di

Kalimantan Tengah tersebut, maka ada peluang yang sangat besar untuk

alat-alat mekanisasi pertanian, khususnya untuk pengolahan tanah. Alat

pengolah tanah yang berupa Traktor Tangan (Hand Tractor) atau Power Tiller

yang akan digunakan pada lahan gambut harus yang cocok, mengingat kondisi

lahan gambut tidak sarna dengan lahan sawah di Pulau Jawa. Selain itu kondisi

lahannya yang baru dibuka (clearing), masih menyisakan tunggul-tunggul kayu

bekas sisa tebangan. Mengingat alat pertanian yang akan dikaji peluangnya di

Kalimantan Tengah adalah Traktor Tangan (Hand Tractor), maka uralan

selanjutnya lebih dirincikan pada traktor tangan dan implementnya.

4

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



1.2. Perumusan Masalah

Program pengembangan lahan gambut 1 juta hektar akan melibatkan

beberapa instansi pemerintah yaitu Kantor Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan NasionalfBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor

Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Menteri Negara

Lingkungan Hidup, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,

Departemen PekeIjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan,

Departemen Transmigrasi dan PPH; dan pihak swasta, penduduk lokal ataupun

•
transmigran.

Dalam kaitannya dengan program transmigrasi, maka diharapkan

kontribusi transmigran dapat mendukung pencapaian swasembada pangan

nasional. Untuk itu direncanakan setiap Kepala keluarga (KK) transmigran

mendapat 2 Ha sawah dan 0,25 Ha lahan pekarangan.

Menurut pengamatan yang dilakukan di lokasi transmigrasi selama ini,

diketahui bahwa kemampuan mengolah lahan dari 1 KK transmigran pola

Transmigrasi Umum (TU) adalah 0,7 sampai 1 Ha. Kemampuan ini sesuai

dengan alokasi lahan yang diberikan seluas 1 Ha lahan usaha I untuk tanaman

pangan, sedangkan yang 1 Ha lainnya adalah merupakan lahan usaha II untuk

tanaman keras yang tidak dibuka. Sehubungan dengan alokasi lahan sawah

seluas 2 Ha di Kalimantan Tengah, maka kemampuan transmigran dalam

mengolah lahan perlu ditingkatkan, yaitu melalui cara mekanisasi pertanian.
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Dari penelitian yang telah banyak dilakukan antara lain oleh Hasmanto

(1991), diperoleh kenyataan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian dapat

membantu dalam usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan

demikian penggunaan traktor tangan bagi program transmigrasi merupakan

usaha yang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dirumuskan dalam

bentuk pertanyaan sebagai berikut :

a. Seberapa besar luasan lahan satu juta hektar yang sesuai untuk tanaman

pangan dan yang cocok menggunakan traktor tangan dalam pengolahan

lahannya?

b. Berapa ratio Kepala Keluarga (KK) dengan I Traktor Tangan yang paling

efisien dalam pengolahan lahan ?

c. Spesifikasi teknis traktor tangan yang bagaimana yang cocok digunakan

pada lahan gambut di Proyek PLG ?

d. Berapa keuntungan petani dengan luas lahan 2 Ha/KK bila menggunakan

traktor tangan?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil perumusan masalah tersebut diatas, maka :

I. Tujuan penelitian adalah :

- Untuk menghitung kebutuhan traktor tangan pada proyek pengembangan

lahan gambut seluas I juta hektar.
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Untuk mengetahui karakteristik traktor tangan yang sesuai/ cocok

digunakan pada lahan gambut di Kalimantan Tengah.

- Mengkaji dari segi teknis dan ekonomis masing-masing dari (dua)

produk traktor tangan yang dijadikan sampel uji.

- Untuk menghitung secara ekonomi dalam penggunaan traktor tangan

pada pengolahan lahan.

2. Kegunaan penelitian adalah :

Sebagai sumbangan pemikiran kepada manaJemen perusahaan traktor

tangan dalam memasarkan produknya.

Sebagai pertimbangan dalam memodifikasi komponen traktor tangan,

khususnya yang akan digunakan pada lahan gambut.

Memberikan gambaran dalam memproduksi jumlah traktor tangan

dalam rangka mengisi peluang pasar dengan memanfaatkan sumberdaya

yang tersedia.

Sebagai masukan bagi penentu kebijaksanaan atau calon pengguna

dalam menetapkan keputusan penggunaan traktor tangan.

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya

Departemen Transmigrasi dan PPH dalam rangka menyusun dan

merencanakan program-program yang mendukung pengembangan lahan

gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah.
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