
RINGKASAN EKSEKUTIF

'v1AR HAMZAH (1998). Analisis Aplikasi Norma Baku Baru Paket A, B dan C di Lokasi

·ansmigrasi Pola Tanaman Pangan Lahan Kering. (Oi bawah bimbingan E. Gumbira Said

m Abdul Basith).

Peningkatan pendapatan masyarakat transmigran di lokasi transmigrasi pola

naman pangan lahan kering, secara konseptual, diharapkan sebagian besar bersumber

lri hasil usahatani yang dikelolanya. Sehubungan dengan itu upaya meningkatkan dan

empertahankan produktivitas usahatani yang tinggi disertai dengan pemilihan komoditas

199ulan perlu dirancang sejak awal dalam pembangunan suatu permukiman:

:lberhasilan yang dicapai pada tahun pertama masa pembinaan akan meningkatkan

otivasi dan sikap optimisme para transmigran dalam melangkah menuju masa depan

mg mandiri dan penuh harapan. Sebaliknya kegagalan yang diderita pada awal masa

~mbinaan, apalagi bila terjadi secara beruntun, dapat berdampak munculnya rasa

~simis, kecewa, tidak percaya diri, menyerah pada keadaan dan putus asa atau akhirnya

elarikan diri dari permukiman transmigrasi.

Khusus bagi lokasi permukiman transmigrasi pola tanaman pangan lahan kering

"PLK), paket A, B dan C merupakan masukan (input) dasar yang dialokasikan kepada

3nsmigran untuk pengembangan usahatani mereka secara bertahap pada tahun

~mbinaan-pertama (T+1), tahun pembinaan-kedua (T+2) dan tahun pembinaan-ketiga

"+3). Sebagai masukan (input) dasar usahatani, maka komponen paket A, B dan C harus

3pat mengakomodasikan kebutuhan yang utama dari berbagai ragam tipe lokasi dalam

)aya melaksanakan pembangunan usahatani yang handal (produktif) dan berkelanjutan,

~rta memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya peningkatan pendapatan

3nmigran.

Yang dimaksud dengan norma baku baru paket A, B dan C adalah norma baku

3ket usahatani yang dialokasikan bagi seluruh lokasi transmigrasi umum tanaman

3ngan mulai tahun anggaran 1994/1995 hingga saat ini. Paket A diperuntukkan bagi

Ihan pekarangan (LP) yang diberikan pada T+1, paket B diperuntukkan bagi LP dan

3han Usaha I (LU I) yang diberikan pada T+2 kepada transmigran yang telah menerima
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aket A, dan pakel C diperunlukkan bagi LP dan LU I yang diberikan pada T+3 kepada

ansmigran yang telah menerima paket B.

Mengacu kepada lalar belakang lersebul di alas, maka penelilian ini dilakukan

nluk mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikul : Perfama, melakukan

lalisis lerhadap pemanfaalan paket usahatani yang diberikan lerulama pakel A, B dan

oleh lransmigran dihubungkan dengan upaya pembangunan uasahalani TPLK yang

roduktif dan berkelanjulan. Kedua, melakukan anal isis terhadap faklor-faklor yang

lempengaruhi produksi usahalani dihubungkan dengan upaya meningkalkan

roduklivilas dan pendapalan transmigran.

Dengan dikelahuinya kondisi empirik pemanfaalan inpul yang diberikan dan kinerja

sahatani para transmigran di lokasi contoh, maka dapal disusun sualu konsep oplimasi

sahalani TPLK di daerah transmigrasi dan ditindaklanjuli dengan langkah-Iangkah

enyempumaan terhadap sistem pembinaan usahalani TPLK di masa yang akan datang.

Untuk melaksanakan penelitian tersebut telah dilakukan survai yang mendalam

!rhadap 20 responden di Unil Permukiman Transmigrasi (UPT) Timpeh VI yang lerlelak

i Kabupalen Sawah Lunto-Sijunjung, Propinsi Sumalera Baral dan 20 responden di UPT

esak II yang terlelak di Kabupaten Kulai, Propinsi Kalimantan Timur. Pengambilan

Jntoh responden dari masing-masing lokasi dilakukan seeara aeak, sedangkan pemilihan

Ikasi penelitian dilentukan secara sengaja (purposive) yailu lokasi lransmigrasi TPLK

enempalan tahun anggaran 1994/1995, dimana secara teorilis pada saal penelilian

ilakukan lokasi tersebul berada pada lahap pembinaan lahun ke-tiga sehingga

iharapkan inpul paket A, B dan C lelah dimanfaatkan seluruhnya. Telaahan difokuskan

!rhadap indikator alau parameler yang mempengaruhi kine~a usahatani transmigran yang

Inyatakan secara deskriplif. Analisis faklor-faklor produksi menggunakan regresi Iinier,

an model hipotesis yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas.

Hasil-hasil penelitian lersebul adalah sebagai berikul : Perfama, aplikasi norma

aku baru pakel A, B dan C TPLK belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai maksud dan

Ijuan pemberiannya oleh para lransmigran di Timpeh VI dan Resak II. Hal ini

lenunjukkan masih kurangnya kesadaran dan pengelahuan transmigran dalam budidaya

Ihan kering danlalau karena kurangnya informasi dari para pelugas pembina di lapang.
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Kedus, norma baku baru paket A, B dan C untuk lokasi TPLK memerlukan

3nyempurnaan agar dapat diandalkan sebagai paket dasar bagi berlangsungnya

3mbangunan usahatani yang produktif dan berkelanjutan pada lokasi-Iokasi yang

~ragam karakteristiknya. Penyempurnaan yang diperlukan, terutama yang berkaitan

3ngan komponen input konservasi tanah dan regionalisasi kebutuhan amelioran/kapur

3n pupuk, serta penerapan sistem mulsa dan pengembalian bahan organik setempat.

Ketiga, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa intensitas pemeliharaan

Inaman (baca : penyiangan) dan intensitas serangan hama berpengaruh nyata hingga

mgat nyata terhadap hasil produksi komoditas utama TPLK, dalam hal ini padi, jagung,

~dele dan kacang tanah. Adapun pengaruh pemupukan tidak nampak nyata karena

~nggunaan dosis pupuk yang relatif seragam di lokasi transmigrasi pada umumnya, dan

'kasi Timpeh VI dan Resak II pada khususnya.

Keempat, pola tanam utama di lokasi contoh adalah padi, jagung, kedele dan

3cang tanah yang ditanam secara tumpangsari, terutama untuk LP. Oi kedua lokasi

)ntoh, petani sama-sama mempraktekkan pola tanam padi-jagung pada LU 1yang hanya

usahakan pada musim tanam Oktober-Maret, sedangkan kombinasi kedele dan kacang

Inah serta sedikit jagung umum ditanam di LP pada musim tanam April-September.

Kelima, kontribusi pendapatan usahatani dari LP jauh lebih besar dibandingkan

sri LU I. Hal ini disebabkan sampai T+2, transmigran masih berkonsentrasi pada

engusahaan LP yang digarap relatif lebih intensif sepanjang musim tanam ASEP dan

'KMAR, disamping bahwa produktivitas LP jauh lebih besar dari LU I, yang diduga karena

~meliharaan LP lebih intensif, sedangkan LU 1kurang intensif dan berpeluang mendapat

~rangan hama lebih besar.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

'ertama, penyusunan norma baku yang direkomendasikan harus dibuat berdasarkan

Iformasi yang akurat mengenai karakteristik tipologi dan subtipologi lahan TPLK yang

kan dikembangkan. Tipologi dapat berdasarkan karakteristik wilayah yang luas

'egional), sedangkan subtipologi berdasarkan karakteristik wilayah yang lebih sempit,

lisalnya topografi (bentuk wilayah).

Kedua, selain komponen produksi, dalam norma baku yang direkomendasikan

erlu dimasukkan komponen paket konservasi atau bahkan rehabilitasi lahan (bila
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'erlukan) secara spesifik, disertai pula petunjuk teknis yang mengharuskan transmigran

tnggunakan pupuk hijau I pupuk organik dan penerapan sistem mulsa dalam sistem

didaya lahan kering. Paket percontohan dan pembinaan kawasan perlu

,ertimbangkan untuk dimasukkan sebagai bagian dari introduksi teknologi "in situ".

Ketiga, upaya pemeliharaan tanaman, terutama penyiangan perlu ditingkatkan

rena berpengaruh sangat nyata terhadap produksi usahatani, disamping upaya

ngendalian hama yang tepat sasaran.

Keempat, perbaikan dalam elemen program perencanaan optimasi usahatani perlu

<uti dengan perbaikan dalam manajemen pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Kelima, mekanisme pengadaan dan distribusi sarana produksi pertanian

i\PROTAN) yang berlaku saat ini yaitu SAPROTAN langsung diserahterimakan kepada

nsmigran perlu disempurnakan dengan penerapan sistem "ready stock", dimana

nyaluran SAPROTAN kepada transmigran dilakukan secara bertahap atas dasar

siapan lahan para transmigran. Sistem ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan

ltivasi para transmigran sebagai bagian dari upaya pembinaan tepat sasaran.

Keenam, untuk menerapkan sistem pengadaan dan distribusi SAPROTAN yang

arankan, diperlukan sistem pengawasan yang tepat sasaran, yaitu ketat, bertanggung

vab dan berorientasi kepada azas manfaa!.

Ketujuh, upaya optimasi usahatani TPLK memerlukan dampingan teknis di

)angan, yang dapat direkrut dari tenaga fungsional di Iingkungan Departemen

:lnsmigrasi dan PPH atau pola rekrutmen Tenaga Kerja Pemuda Madiri Professional

KPMP).
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