
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia telah memasuki tahap pembangunan

jangka panjang ke dua (PJP II) dan tahun terakhir pelaksanaan Repelita

VI. Selama kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I),

pembangunan pertanian dilaksanakan melalui usaha intensifikasi,

ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi dengan menggunakan berbagai

pola pembangunan. Konsep dasar pola pembangunan pertanian adalah

pelaksanaan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan petani

petani yang ada di perdesaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan

dan taraf hidup petani yang bersangkutan.

Pembangunan pertanian dikaitkan pula dengan pelestarian sumber

daya alam di wilayah lahan kritis, antara lain seperti daerah-daerah aliran

sungai, daerah sekitar waduk dan danau,serta daerah rawa. Selain itu,

terjadinya alih fungsi lahan beririgasi di Pulau Jawa dan meningkatnya

kebutuhan terhadap pangan akibat pertambahan penduduk dan semakin

terbatasnya potensi lahan beririgasi untuk pertanian, terutama untuk

persawahan mendorong usaha perluasaan areal pertanian ke luar Pulau

Jawa.
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Perluasan areal pertanian di luar Jawa saat ini cenderung mengarah

kepada lahan-Iahan marjinal, antara lain lahan rawa, karena lahan produktif

sebagian besar telah digunakan, Menurut Pusat Penelitian Tanah dan

Agroklimat, Departemen Pertanian (1992), luas lahan rawa di Indonesia

adalah 33,4 juta hektar, terdiri atas lahan pasang surut dan lahan

lebak (Tabel 1), Lahan pasang surut sekitar 20 juta hektar, yang terpilah

lebih lanjut menjadi lahan gambut dengan berbagai ketebalan dan lahan

mineral.

Tabel1, Luas Rawa Oi indonesia

Lahan Lahan
NO. Proplnsi Pasang Surut Lebak Total

(H a) (H a) (Ha)

1 Sumatera 6,604,000 2,786,000 9,390,000

2 Kalimantan 8,126,900 3,580,500 11,707,400

3 Sulawesi 1,148,950 644,500 1,793,450

4 Irian Jaya 4,216,950 6,305,770 10,522,720

20,096,800 13,316,770 33,413,570

Sumber data:

- Puslit Tanah dan Agroklimat

Departem en Pertanian. 1992

Luas lahan gambut di Indonesia menurut hasil pemetaan Soekardi

dan Hidayat (1988) adalah sekitar 18,4 juta hektar. Gambut sebagai

sumber daya alam mempunyai potensi yang besar untuk pembangunan,

yaitu antara lain pembangunan lahan pertanian, sebagai bahan baku

industri dan energi, serta sebagai penyangga ekologi.
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Luas rawa pasang surut yang dapat dikembangkan untuk

pengembangan komoditi pertanian adalah 11,1 juta hektar (Tabel 2). Dari

luas tersebut, sekitar 3,5 juta hektar merupakan luas areal pasang surut

yang ada di Sumatera (Tabel 3). Besarnya potensi lahan gambut untuk

pengembangan komoditas pertanian menyebabkan masyarakat dan

pemerintah tertarik untuk mengembangkannya. Pemanfaatan lahan

gambut pada dasarnya bermula dari rintisan yang dilakukan oleh petani

Bugis di Sulawesi Selatan dan petani Banjar di Kalimantan Selatan pada

dasawarsa 1920-an. Rintisan pengembangan lahan gambut untuk usaha

pertanian tersebut dapat ditemui di sepanjang pesisir timur Sumatera dan

pesisir selatan Kalimantan. Lokasinya pada umumnya terletak di

sepanjang sungai-sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut (Moochtar,

1997).

Tabel 2. Luas Rawa Pasang Surut Yang
Dapat Dikembangkan Untuk Pertanian

Potensi Selum Potensi
NO. Propinsi Pertanian Dikembangkan Total

(Ha) (Ha) (Ha)

1 Sumatera 3,523,757 c) tad

2 Kalimantan 2,581,775 tad

3 Sulawesi - tad

4 Irian Jaya 4,990,625 tad

11,096,157 a) 9,000,643 b) 20,096,800

Sumber data:

a) Natiowide Study of Coastal and Near Coastal Swamland

in Sumalera, Kalimantan and Irian Jaya (1984)

b) Termasuk Rawa Pasang Surut di Sulawsi
Yang Belum Diidentifikasi
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Tabel 3. Luas Rawa Pasang Surut Oi Sumatera
Yang Dapat Dikembangkan Untuk Pertanian

Belum Sudah Dimanfaatkan

NO. Propinsi Dimanfaatkan Pemerintah Masyarakat Sub-Total Total
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1 0.1. Aceh 18,500 - 190,880 190,880 209,380

2 Sumatera Utara 78,755 - 357,250 357,250 436,005

3 Sumatera Barat 50,142 - 9,840 9,840 59,982

4 Sumatera Selatan 232,219 359,25O 289,000 648,250 880,469

5 Riau 354,244 158,320 775,825 934,145 1,288,389

6 Jambi 25,620 54,668 419,632 474,300 499,920

7 Lampung 44,112 43,400 62,100 105,500 149,612

803,592 615,638 2,104,527 2,720,165 3,523,757

Sumber data:

Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Rawa

di 8 Propinsi 1993.

Pengembangan lahan rawa/gambut secara tradisional tersebut telah

mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani Bugis dan

Banjar. Pengembangan pertanian di lahan gambuUpasang surut secara

tradisional tersebut dilakukan dengan teknik pertanian yang tidak intensif,

dengan pemilikan lahan per kepala keluarga rata-rata seluas 5 hektar.

Komoditas utama yang dikembangkan adalah kelapa, jeruk, dan nenas.

Dipilihnya kelapa sebagai komoditas utama karena pengembangan kelapa

tidak memerlukan input tenaga kerja yang intensif seperti halnya bertanam

padi (Moochtar, 1997).
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Selanjutnya, rintisan pengembangan lahan gambut juga dilakukan

oleh pemerintah. Pada awal Pelita I, Departemen Pekerjaan Umum atas

nama Pemerintah Indonesia memulai program pembangunan persawahan

pasang surut di Sumatera dan Kalimantan. Sama halnya dengan

pengembangan lahan pasang surut yang dilakukan secara tradisional,

rintisan pengembangan lahan gambut dilakuan dalam unit-unit skala kecil

sampai sedang (5.000 hektar sampai 30.000 hektar) dengan masing

masing unit pengembangan yang terpisah (Moochtar, 1997).

Pengembangan lahan gambut yang dilaksanakan selama ini telah

menampakan hasilnya, yaitu dengan berkembangnya beberapa lahan

rawa pasang surut sebagai kawasan penghasil beras, terutama di propinsi

propinsi yang memiliki lahan pasang surut yang cukup luas.

Pengembangan lahan pasang surutlgambut pada PELITA V, ditandai oleh

keikutsertaan sektor swasta nasional dalam melakukan investasi

khususnya dalam usaha perkebunan dan budidaya air payau. Pola

pengembangan yang digunakan adalah pola Perusahaan Inti Rakyat

(PIR), pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), pola Perkebunan Besar

Swasta Nasional (PBSN). Secara keseluruhan dalam kurun waktu

Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I), telah dikembangkan lahan

gambut untuk usaha pertanian sekitar 1,2 juta hektar.

Lahan gambut yang sebelumnya merupakan lahan marjinal ternyata

mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai daerah
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pertanian, bila lahan gambul lersebut dikelola dengan baik dengan

teknologi yang tepat. Besarnya potensi lahan gambut untuk

pengembangan agribisnis telah menarik minat berbagai pihak untuk

mempelajari, memanfaatkan, dan mengelolanya.

Berdasarkan uraian di alas, maka penulis melakukan penelitian

mengenai strategi pengembangan agribisnis kelapa hibrida di lahan

gambut. Penelitian dilakukan pada proyek PIR-Trans Kelapa Hibrida

dengan perusahaan inti PT. Guntung Hasrat Makmur (Sambu Group), di

propinsi Riau.

B. Perumusan Masalah

1. Belum Berkembangnya Teknologi Lahan Gambut

Perhatian nasional di bidang pertanian selama ini diberikan kepada

upaya peningkatan produksi pangan khususnya padi, sehingga ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai pemacu daya saing juga masih

terkonsentrasi pada komoditas tersebut. Hal ini mengakibatkan

penguasaan iptek unluk berbagai komoditas pertanian unggulan masih

belum berkembang, termasuk teknologi pengembangan agribisnis di lahan

gambut.

Dengan keterbatasan teknologi lahan gambut tersebul, rencana

kerja pengembangan agribisnis kelapa hibrida di lahan gambul tersebut
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selalu ditinjau dan diubah setiap saat untuk disesuaikan dengan keadaan

lapangan. Perubahan rencana kerja di atas menuntut keuletan, ketegaran,

dan dedikasi yang cukup tinggi dari seluruh pelaksana proyek terutama

pada tahap pelaksanaannya.

1) Karakteristik dan Kondisi Lahan Gambut

Secara geografis lahan gambut yang ada di Indonesia dapat

dibedakan dalam dua bagian besar yaitu lahan gambut ombrogen

dan topogen. Gambut ombrogen mempunyai kesuburan yang rendah

karena input hara hanya berasal dari air hujan saja. Oi lain pihak,

gambut topogen mempunyai kesuburan yang lebih baik dibandingkan

dengan gambut ombrogen karena input dan hara berasal dari hujan

dan aliran/limpasan sungai pada saat air pasang. Selain itu, gambut

topogen sufatnya relatif rendah, dangkal, dan genangan airnya tidak

te~adi sepanjang tahun sehingga pada umumnya dibuka untuk

pertanian dan permukiman.

Setiadi (1995) menjelaskan bahwa tanah gambut senng

irreversible bila terjadi pengeringan yang berlebihan. Sifat tersebut

menunjukan bahwa bila gambut menjadi kering, maka tidak dapat lagi

menjadi basah, karena gambut tidak mampu menyerap air kembali.

Gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih tidak diperkenankan

untuk dimanfaatkan (dibudidayakan) dan dimasukkan sebagai

kawasan bergambut dan juga merupakan bagian dari kawasan
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Iindung. Dengan demikian, tidak semua lahan gambut dapat

diperkenankan untuk dimanfaatkan.

Ketebalan gambut merupakan suatu parameter penting dalam

melakukan karakterisasi gambut. Ketebalan gambut di Indonesia

sangat bervariasi mulai dari 0,50 meter sampai dengan 13 meter.

Menurut Hardjowigeno (1989), potensi lahan gambut untuk

pengembangan pertanian dipengaruhi beberapa faktor, yaitu antara

lain salinitas, tebal gambut, dalamnya lapisan sulfat masam

kematangan tanah. Pengamatan lapangan menunjukan bahwa padi

tumbuh kurang bagus pada gambut dengan ketebalan lebih 0,90

meter, sedangkan tanaman lahan kering, seperti rambutan, kelapa,

kopi, kelapa sawit masih dapat tumbuh dengan baik pada ketebalan

gambut hingga 2 meter. Tanaman tahunan pada gambut tebal

umumnya tumbuh lebih baik daripada tanaman semusim.

Selain luas lahan gambut yang tersedia, kandungan bahan

organiknya yang tinggi, topografinya yang mendatar (sehingga

mempermudah operasi alat), jumlah air yang cukup (dapat untuk

pengairan maupun transportasi hasil pertanian) merupakan potensi

besar untuk pengembangan pertanian.

2) Pengelolaan Tata Air

Lahan gambut yang ada di Indonesia sebagian besar
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genangan atau luapan air. Gambut juga mempunyai sifat yang terus

menerus menyusut bila perbaikan drainase dilakukan. Hal ini

disebabkan karena proses kehilangan air (dehidrasi) maupun proses

dekomposisi bahan organik yang terus menerus berjalan. Karena itu

tebal gambut akan terus menyusut dan bahkan pada suatu saat akan

habis sama sekali bila pemeliharaannya kurang sempurna (Setiadi,

1995).

Oleh karena itu, langkah utama dalam pemanfaatan gambut

adalah pembangunan tata jaringan reklamasi dan pengelolaan air,

yang merupakan syarat penting dalam keberhasilan pengelolaan

lahan gambut. Namun untuk melaksanakan kegiatan pembangunan

tata jaringan reklamasi dan pengelolaan memerlukan teknologi tinggi

yang sesuai dengan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pemanfaatan lahan

gambut dalam pengembangan agribisnis perlu dikembangkan

teknologi yang tepat, baik teknologi lahan gambut maupun teknologi

tata air untuk masing-masing jenis komoditi pertanian. Teknologi

lahan gambut untuk tanaman komoditi pertanian tahunan akan

berbeda dengan teknologi lahan gambut untuk tanaman musiman.

Pengembangan komoditi tanaman tahunan sebagian besar

memerlukan lahan yang sepanjang tahun kering dengan sistem tata

air yang sesuai.
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3) Manajemen Agribisnis

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut memerlukan

perencanaan yang teliti dengan menerapkan teknologi yang tepat. Hal

tersebut harus sesuai dengan karakteristik dan sifat gambut, sehingga

diharapkan dapat mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian

berproduktivitas tinggi, berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan.

Salah satu proyek pengembangan agribisnis yang

berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan dengan memanfaatkan

lahan gambut adalah proyek PIR-Trans kelapa hibrida PT. Guntur

Hasrat Makmur. Proyek PIR-Trans tersebut melibatkan petani sebagai

pemilik kebun plasma, di mana petani-petani tersebut adalah

transmigran yang mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari

pendidikan, sosial, maupun budaya. Adanya perbedaan latar

belakang tersebut ditambah dengan kondisi di lapangan, antara lain

karakteristik lahan gambut, dan teknologi yang terbatas menyebabkan

perusahaan inti harus berkerja keras dalam melaksanakan proyek

PIR-Trans.

Manajemen agribisnis di lahan gambut diarahkan bukan saja

untuk kepentingan perusahaan inti, tetapi juga bagi sebesar-besarnya

kesejahteraan petani plasma. Oleh karena itu, dalam mengelola

proyek tersebut perusahaan inti harus dapat menjaga hubungan
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dengan petani plasma, baik sebagai mitra kerja maupun sebagai

mitra usaha dengan sistem saling menguntungkan dan berkelanjutan.

4) Sistem Pendukung

Pada umumnya pusat-pusat produksi komoditi pertanian di

lahan gambut belum terjangkau oleh sarana transportasi dan sarana

pembiayaan. Begitu pula dengan lokasi proyek PIR-Trans yang

menjadi objek penelitian. Proyek tersebut berada di lokasi yang

terpencil dan belum didukung oleh infrastruktur yang memadai,

sehingga sulit untuk melakukan mobilisasi alat, tenaga kerja, dan

bahan-bahan yang diperlukan, yang pada akhirnya biaya hidup

menjadi lebih tinggi.

Selanjutnya, kesulitan transportasi tersebut mengakibatkan

hasil kelapa hibrida kebun plasma belum dapat ditampung

seluruhnya, sehingga pabrik belum dapat berproduksi sesuai dengan

kapasitas terpasang. Selain itu, banyak tenaga kerja yang

didatangkan atau datang dengan sendirinya dari daerah lain dengan

berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Hal ini menuntut

pembinaaan yang intensif, baik oleh pemerintah maupun oleh

perusahaan inti sendiri. Oleh karena itu pengembangan lahan gambut

perlu didukung dengan kuat oleh lembaga penunjang, antara lain

pembiayaan (bank), lembaga penelitian, transportasi, pemasaran, dan

lembaga penyuluhan.

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



Berdasarkan permasalahan seperti tersebut di atas, kajian

penelitian difokuskan sebagai berikut:

1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan agribisnis

berbasis kelapa hibrida di lahan gambut.

2) Strategi teknologi usahatani apa yang diterapkan oleh PT. Guntung

Hasrat Makmur.

3) Bagaimana strategi pengembangan agribisnis berbasis kelapa hibrida

di lahan gambut yang dilaksanakan oleh PT. Guntung Hasrat Makmur.

C. Tujuan Penelitian

1) Mengkaji lingkungan internal dan

pengembangan agribisnis kelapa hibrida.

Iingkungan eksternal

2) Mengkaji teknologi usahatani di lahan gambut yang sedang

diterapkan oleh PT. Guntung Hasrat Makmur.

3) Merumuskan strategi pengembangan agribisnis kelapa hibrida di

lahan gambut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dibatasi kepada kajian strategi pengembangan kelapa

hihrirl rI,.. ,... 1 ..J: I_L.. L __ ... • "0 1
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oleh PT. Guntung Hasrat Makmur pada proyek PIR-Trans Kelapa Hibrida

di propinsi Riau. Kajian tersebut dilaksanakan sampai pada tahap formulasi

strategi pengembangan yang mungkin dapat dilaksanakan perusahaan

sebagai penyempurnaan terhadap strategi pengembangan yang sedang

dilaksanakan perusahan.

E. Manfaat Penelitian

1) Sebagai referensi untuk pengembangan agribisnis di lahan gambut

pada wilayah lainnya di Indonesia.

2) Sebagai salah satu acuan bagi yang berminat untuk melakukan

penelitian lebih mendalam mengenai lahan gambut.
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