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PENDAHULUAN 

Dalam kesempatan kali ini kami kemukakan ikwal pendekatan sistem sebagai 

peralatan di dalam mengoperasikan kebijakan transmigrasi, suatu peralatan yang pada 

hakekatnya bukan sesuatu yang baru. Pendekatan-pendekatan terpadu tidak lain adalah 

pendekatan sistem, namun di dalam pelaksanaannya ada jalur-jalur penghubung yang lepas 

dari pemeran kebijakan. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan, misalnya penyimpangan-

penyimpangan pelaksanaan (dari rencana) pembangunan pada suatu komponen yang 

dilaksanakan oleh suatu Departemen tidak dapat segera diketahui dampaknya terhadap 

komponen-komponen yang lain. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini (baik yang 

positif maupun yang negatif) merupakan informasi penting tidak hanya bagi Departemen 

yang bersangkutan tetapi juga bagi Departemen-departemen yang lain yang mempunyai 

kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan komponen yang sedang ditangani 

Departemen tersebut pertama. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang lain, maka dapat 

dikatakan secara umum bahwa pemeran kebijakan pada suatu komponen memerlukan 

indikator-indikator dari para pemeran kebijaksanaan yang lain dalam waktu yang relatif 

cepat untuk dapat melakukan perubahan-perubahan kebijakan jangka pendek kalau perlu 

perubahan kebijakan jangka panjang jika ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan 

yang mendasari. 

Kita ketahui bersama bahwa tugas Departemen transmigrasi makin bertambah berat 

mengingat makin bertambah besarnya jumlah orang yang harus ditransmigrasikan serta 

banyaknya Departemen-departemen lain yang terlibat di dalamnya. Koordinasi yang baik 

adalah suatu keharusan dan pengelolaan melalui pendekatan sistem merupakan cara yang 

dapat dianjurkan dalam keadaan seperti tersebut di atas. Dengan managemen sistem 

Departemen dapat menangani kaitan-kaitan yang kompleks di dalam melaksanakan 

tugasnya dan di pihak lain memberikan peralatan berpikir yang efektif. 
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TUJUAN TRANSMIGRASI 

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983 ditetapkan pokok-pokok arah 

kebijaksanaan di bidang transmigrasi sebagai berikut : 

a. Transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja 

serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah pertanian, 

dalam rangka pembangunan daerah khususnya di luar Jawa dan Bali yang dapat 

menjamin peningkatan taraf hidup para teansmigran dan masyarakat di sekitarnya. 

Pelaksanaan transmigrasi sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, 

penguasaan, dan pemilikan tanah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. 

b. Di samping transmigrasi umum perlu makin didorong pula transmigrasi swakarsa. 

Demikian juga perlu ditingkatkan penanganan masalah pemukiman kembali penduduk 

yang masih hidup secara berpindah-pindah dan terpencar-pencar. Dalam keseluruhan 

pelaksanaan transmigrasi perlu selalu diperhatikan kepentingan pertahanan keamanan 

nasional. 

c. Dalam pelaksanaan pemukiman kembali penduduk, diutamakan petani dan peladang 

yang mengerjakan tanah-tanah yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung dan 

suaka alam, dalam rangka memulihkan kembali fungsi sumber alam dan memelihara 

kelestarian serta keutuhan lingkungan hidup. 

d. Pembinaan usaha tani transmigran dan penduduk setempat, pengembangan usaha 

industri yang mengolah hasil-hasil pertanian serta pengembangan usaha perdagangan 

di daerah-daerah transmigrasi perlu terus ditingkatkan dan diintensifkan. Dalam 

hubungan ini makin dikembangkan kehidupan koperasi. 

e. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, yang perlu ditingkatkan 

jumlahnya, perlu ditingkatkan koordinasi dalam penyelenggaraannya, yang meliputi 

antara lain penetapan daerah transmigrasi, penyediaan lahan usaha dan pemukiman, 

penyelasaian masalah pemilikan tanah prasarana jalan dan sarana angkutan, sarana 

produksi, serta prasarana sosial yang dibutuhkan di daerah transmigrasi dan usaha 

pengintegrasian dengan penduduk setempat. 

Dari pokok-pokok tersebut di atas jelas bahwa arah transmigrasi masih 

dititikberatkan pada usaha pertanian. Dengan demikian meletakkan transmigrasi dalam 

salah satu komponen sistem pembangunan pertanian dalan dasawarsa mendatang ini masih 

menggema (relevan). 
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PROBLEMATIKA 

Di dalam GBHN ditegaskan permasalahan yang dihadapi adalah kurang 

seimbangnya penyebaran penduduk dalam kaitannya dengan penyebaran potensi alam 

khususnya potensi lahan pertanian. Sekitar 61,9% penduduk Indonesia (1980) di Jawa 

yang luasnya hanya 7% dari luas daratan Indonesia. Masalah ini dapat pula dilihat dari 

kepadatan penduduk di Jawa 690 jiwa per km2, di Sumatra 59 jiwa per km2, di Kalimantan 

12 jiwa per km2, di Sulawesi 55 jiwa per km2, di Maluku 19 jiwa per km2, di Irian Jaya 3 

jiwa per km2. Hal ini selanjutnya menampakkan  gejala sempitnya lahan yang diusahakan 

para petani. 

Dengan rumusan masalah seperti tersebut di atas pelaksanaan transmigrasi 

dimaksudkan menjadi salah satu usaha mengatasinya. 

 
KEBIJAKAN TRANSMIGRASI 

Kebijakan Transmigrasi dirumuskan dalam matra dua huruf D dari Panca Matra 

Transmigrasi Terpadu, yaitu melalui rumusan sebagai berikut : 

“Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam 

rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah, baik daerah 

yang ditinggalkan, maupun daerah yang didatangi dalam rangka pembangunan Nasional “. 

 
Dari rumusan tersebut selanjutnya dijabarkan : 

 

a. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dalam rangka pembentukan 
masyarakat baru 

 
Keputusan  Presiden Nomor 1 Tahun 1973 menetapkan pulau-pulau Jawa, Madura, 

Bali dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi.  

Ada 4 (empat) macam ukuran (criterium) untuk menentukan prioritas pemindahan 

penduduk dari pulau-pulau tersebut di atas yaitu: 

1. Daerah yang terkena bencana alam. 

2. Daerah kritis (tanah-tanah gundul, daerah aliran sungai dan sebagainya). 

3. Daerah yang penduduknya terlalu padat. 

4. Daerah yang terkena pembangunan (umpamanya untuk membangun dam, seperti 

Wonogiri) 
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Pemindahan penduduk di sini bukanlah tanpa beban dan resiko. Penduduk adalah 

manusia. Orang-orang yang telah lama hidup dan bekerja bersama dan menghasilkan 

kebudayaan, dipindahkan dan ditempatkan dalam satu daerah pemukiman yang baru. 

Mereka bercampur dan bergaul dengan kelompok manusia yang lain, baik kelompok yang 

sama-sama dipindahkan ( dari berbagai daerah asal ) maupun kelompok manusia yang 

ditemui ( penduduk setempat ). 

Oleh karena itu, melalui Transmigrasi dipindahkanlah berbagai sistem dari 

kebiasaan dan cara-cara sistem wewenang dan kerja sama, sistem pengawas tingkah laku 

dan kebebasan-kebebasan manusia.  

Transmigrasi mempercepat perubahan pengelompokkan dan penggolongan 

manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru.   

Pemindahan penduduk yang dilakukan dalam rangka program Transmigrasi berarti 

membentuk pola hidup bersama yang baru, yang akan melahirkan manusia-manusia baru  

Dan yang akan menumbuhklan masyarakat baru. 

 
b. Transmigrasi membantu perkembangan daerah dalam rangka pembangunan 

nasional 
 

Bertolak dari pengertian tentang pemindahan penduduk di atas, dapatlah segera 

dipahami arti yang lebih dalam dan lebih jauh dari pelaksanaan program Transmigrasi 

untuk membantu Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional. Tujuan 

Pembangunan Nasional sudah ditetapkan dalam GBHN 1998. 

Masalahnya ialah bagaimana menterapkan di daerah-daerah, terutama mengingat 

langkanya tenaga pembangun di daerah-daerah itu. Pada pihak lain juga terbukti bahwa 

kelompok manusia yang sudah terlalu lama bermasyarakat di suatu daerah tertentu tidak 

mudah untuk berubah,  padahal pembangunan selalu menimbulkan perubahan dan 

karenanya menuntut perwujudan perubahan itu khususnya dalam pola sikap dan tindakan 

manusia itu. 

Secara terus terang perlu dikemukakan di sini, bahwa hingga saat ini masih banyak 

masyarakat di daerah-daerah yang secara sadar/ atau tidak sadar melakukan sejenis 

splendid isolation menghadapi Pembangunan Nasional. Isolasi yang ketat terwujud dalam 

bentuk adat istiadat, tradisi dan kebiasaan menimbulkan pemborosan-pemborosan yang 

berakibat menghambat laju pembangunan. 
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Dalam hubungan ini, akibat yang lebih jauh dari pelaksanaanTransigrasi tidaklah 

terbatas hanya pada bertambahnya tenaga kerja di daerah-daerah, melainkan terbentuknya 

hubungan dan interaksi sosial yang baru melalui proses difusi intra masyarakat dan antar 

masyarakat (infra sosiety and inter sosiety difusion). Akibat dari perkembangan semacam 

ini akan timbullah nilai-nilai baru yang terjelma dalam pola sikap dan tindakan manusia 

baru. 

Apabila perkembangan tersebut disertai dengan pendidikan, latihan dan penyuluhan 

yang terarah, maka lahirlah manusia-manusia pembangun bagi daerah-daerah. Selanjutnya 

untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam rangka pemindahan penduduk 

ini, berbagai prasarana dan sarana yang merupakan conditioneinequa non dalam 

pelaksanaan harus dibangun. 

 
c. Dua jenis daerah dibangun sekaligus 
 

Terdapat dua jenis daerah yang langsung merasakan akibat dari pemindahan 

penduduk ini, yakni daerah asal (daerah yang ditinggalkan) dan daerah penerima (daerah 

yang didatangi). 

 
Di daerah asal dapat diselenggarakan beberapa program pembangunan, antara lain: 

1. Secara bertahap, pelaksanaan land reform secara konsekwen. 

2. Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. 

3. Pelaksanaan pelestarian alam dan lingkungan hidup. 

4. Pelaksanaan perubahan pola usaha tani. 

5. Pengurangan kepadatan penduduk. 

6. Pencegahan korban-korban bencana alam. 

7. Pengurangan urbanisasi 

dan lain sebagainya. 

 

Di daerah penerima akan terjadi antara lain : 

1. Penambahan tenaga pembangunan 

2. Penambahan dana-dana dan sarana pembangunan 

3. Transfer teknologi 

4. Pelaksanaan land reform secara konsekwen 

5. Pembudidayaan potensi alam 
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6. Pembaharuan pola hidup 

7. Dan lain sebagainya 

 
 
d. Pemindahan penduduk yang harus ditangani secara lintas sektoral 
 

Justru karena yang dipindahkan itu adalah penduduk dalam rangka pembentukan 

masyarakat baru, maka penanganannya harus dilakukan dengan melibatkan berbagai 

sektor. 

Sudah dijelaskan dimuka, bahwa dalam definisi penduduk dan masyarakat terdapat 

berbagai komponen secara eksistensial.di dalamnya terdapat manusia, nilai budaya, jalinan 

hubungan dan interaksi, kebutuhan perubahan dan sebagainya. Lagipula dalam 

pemindahan masyarakat itu sudah termasuk tujuan dalam wujud tubuhnya masyarakat 

baru. 

Hal ini tidak semua mungkin  ditangani oleh satu sektor pembangunan, apabila oleh 

satu sub sektor pembangunan, berbagai sektor harus dilibatkan, atau dengan perkataan lan. 

Penanganannya harus melintasi berbagai kegiatan dan spesialisasi sektor-sektor. 

Perlu kiranya diseragamkan pengertian tentang penanganannya Transmigrasi ini 

sebagai berikut : 

Bila yang dipindahkan itu adalah penduduk dalam rangka pembentukan masyarakat 

baru, maka dalam kerangka kegiatan tiap sektor pasti terdapat komponen dari masyarakat 

itu, untuk mana sektor itu harus bekerja dan memberi pelayanan. 

 
PROGRAM TRANSMIGRASI 
 

Dalam Pelita IV program-program Transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan 

jumlah Kepala Keluarga yang akan dipindahkan dan untuk memperbaiki mutu kehidupan 

para transmigran. 

Jumlah Kepala Keluarga yang akan ditransmigrasikan sekitar 750.000. Dalam 

kaitan ini akan dipersiapkan 375 daerah pemukiman baru yang dapat menampung 2000 

Kepala Keluarga untuk masing-masing daerah pemukiman. Diantaranya 336 daerah 

pemukiman diarahkan pada lahan kering dan 39 daerah pemukiman lainnya sebagai lahan 

basah.  
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Prasarana jalan yang akan dibangun sekitar 15.000 km yang merupakan jalan poros 

yang menghubungkan desa-desa di daerah pemukiman. Untuk jalan desa dan jalan 

pertanian masing-masing akan dibangun 22.500 km.  

 
Setiap Kepala Keluarga akan menerima lahan yang sudah dibuka seluas 1 (satu) 

hektar untuk lahan usaha dan 0,25 ha lahan pekarangan yang siap tanam. Setiap Kepala 

Keluarga juga akan menerima bibit padi 30 kg, bibit tanaman pekarangan 20 batang, 

pestisida dan racun tikus/babi 3 kg, pupuk urea dan TSP 300 kg serta pengapuran atau 

fosfat alam. Pengapuran diberikan secara selektif pada lokasi-lokasi yang tingkat keasaman 

tanahnya cukup tinggi. 

Di samping itu setiap 10 Kepala Keluarga akan dilengkapi dengan 1 alat 

penyemprot hama. Dan untuk setiap 4000 Kepala Keluarga dibangun sebuah balai 

penyuluh pertanian dan untuk setiap 2000 Kepala Keluarga akan dilengkapi dengan sebuah 

kebun bibit, dengan tujuan agar penyuluhan pertanian dapat dilakukan secara intensif dan 

kebutuhan bibit dapat tercukupi. 

Sementara lahan usaha belum menghasilkan, bagi setiap Kepala Keluarga akan 

memperoleh jaminan hidup, untuk setiap bulannya berupa beras 50 kg, ikan asin 5 kg, 

minyak goreng 3 kg, gula pasir 3 kg, minyak tanah 8 liter, garam 2 kg, serta sabun cuci 1 

kg. Bagi transmigran di lahan basah, paket jaminan tersebut akan diberikan selama 18 

bulan dan bagi yang di lahan kering selama 12 bulan.  

Selain sarana produksi pertanian dan jaminan hidup, para transmigran juga 

mendapat pelayanan pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana.  

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan transmigrasi dalam Pelita IV, akan 

dilakukan perbaikan-perbaikan pada berbagai tahap pelaksanaan, mulai dari tahap 

perencanaan lokasi sampai pada tahap pembinaan usaha tani dan pembinaan masyarakat 

transmigran. Dalam hubungan ini akan  dilaksanakan program-program yang dapat 

dikelompokkan menjadi Program Transmigrasi, Program Pembinaan Daerah Pemukiman 

Transmigrasi, Program Pendidikan dan Latihan Transmigrasi, Program Generasi Muda 

Transmigrasi, Program Peranan Wanita Transmigrasi, Program Penelitian Transmigrasi, 

serta Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan.  
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PENDEKATAN SISTEM TRANSMIGRASI 

1. Beberapa pengertian dasar tentang sistem 

Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan dan tersusun untuk 

mencapai satu atau seperangkat tujuan. Pendekatan sistem merupakan metodologi dalam 

penyelesaian masalah dimulai dari seperangkat keperluan yang disusun secara tentatif 

untuk mencapai suatu hasil yang berupa sistem operasional yang dapat memenuhi secara 

efisien seperangkat kebutuhan, yang mungkin telah mengalami susunan ulang, yang 

dianggap baik atau dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang dari segi 

pertukaran antara kebutuhan dan sumberdaya yang terbatas tersedianya dan dianggap 

sebagai kendala di dalam sistem. Ada dua hal yang penting di dalam pendekatan ini, yaitu: 

a. pendekatan ini secara jelas berusah mencari dan mengikutsertakan faktor-faktor yang 

penting dalam mencapai pemecahan masalah secara baik. 

b. pendekatan ini menggunakan model kuantitatif sebagai alat pembantu dalam 

pembuatan keputusan yang rasional pada berbagai tahap yang memang sesuai dengan 

penggunaan alat tersebut. 

 
Secara matematis pendekatan sistem dapat dilukiskan sebagai berikut: 
 
“Pendekatan sistem” = 

Baca: Pendekatan sistem mengandung, tetapi lebih luas dari, sejumlah N faktor 

xi = metodologi perencanaan dan manajemen 

x2 = team multidisipliner 

x3 = organisasi 

x4 = teknik pembuatan model matematis 

x5 = cara berfikir non kwantitas yang ilmiah 

x6 = teknik simulasi 

x7 = teknik optimasi 

x8 = penggunaan komputer 

 
Lukisan pendekatan sistem secara matematis di atas menunjukkan sejumlah faktor 

yang menyusun analisis sistem, tetapi belum dapat secara lengkap mendefinisikannya. 

∑
=

N

i
ix

1
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Faktor yang pertama adalah metodologi perencanaan dan manajemen sistem. Hal ini 

menyangkut proses dengan urutan sebagai berikut: 

- batasan tentang keperluan-keperluannya 

- batasan tentang persoalannya secara jelas 

- sintesis berbagai alternatif pendekatan pemecahan persoalan, pengujian 

fisibilitas dari berbagai alternatif, pemilihan pendekatan, rancangan dan 

optimasi pedekatan yang terpilih 

- pengoperasian sistem 

 

Untuk dapat melaksanakan pendekatan sistem biasanya diperlukan suatu team 

multidisipliner yang dapat menyatukan berbagai disiplin dan bakat untuk melakukan 

berbagai fungsi yang sangat berbeda-beda. Dalam kaitan ini diperlukan juga teori 

tatalaksana dan organisasi untuk dapat secara efektif mempergunakan sumberdaya manusia 

dan fisik pada tugas-tugas yang kita tangani di semua tahap kegiatan mulai dari 

perencanaan sampai pelaksanaan sistem yang sesungguhnya. 

Selanjutnya pada faktor yang keempat menyangkut konsepsi pembuatan model. 

Waktu yang dicurahkan dalam pembuatan model sistem dan pelaksanaan teknis cukup 

banyak. Konsepsi pembuatan model adalah penyusunan model abstrak sebagai wakil dari 

dunia nyata. Dunia nyata yang dimaksudkan di sini adalah situasi yang sesungguhnya 

terjadi atau pun persoalan yang sesungguhnya yang sedang kita pelajari, dan model 

merupakan wakilnya yang dapat kita perlakukan secara ilmiah dan masuk akal dalam 

bentuk matematik atau program komputer. Meskipun model matematis penting sebagai 

alat untuk mempelajari sistem dan untuk pengambilan keputusan yang menyangkut dunia 

nyata, namun model ini tidak dapat menggantikan cara berpikir non kuantitaf yang baik 

yang menggunakan “model mental” yang bersumber dari pengalaman menangani dunia 

nyata.  

Faktor yang keenam adalah konsepsi simulasi yang berarti suatu program komputer 

yang dapat kita pergunakan untuk mencobakan berbagai rancangan dan strategi optimasi 

merupakan proses maksimasi atau minimasi berbagai kriteria dengan mengingat berbagai 

kendala yang dihadapi baik secara fisis maupun  sosial. 

Faktor yang kedelapan adalah penggunaan komputer. Analisis sistem dapat 

dilakukan tanpa penggunaan komputer, tetapi fasilitas komputer akan sangat membantu 
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penggunaan sistem analisis terutama jika menyangkut persoalan yang besar yang 

mengikutsertakan sejumlah besar variabel yang saling berkaitan. 

 
2. Acuan Transmigrasi 

Suatu acuan (model), yang merupakan penyederhanaan dunia nyata namun masih 

bermanfaat bagi dunia kita, dalam pembuatannya memerlukan latar belakang pemikiran 

(konsepsi) yang jelas. Dalam pembuatan acuan transmigrasi yang berasaskan pertanian 

dapat kami kemukakakn latar belakang pemikiran sebagai beikut: 

a. Batasan pengertian yang dikaitkan dengan pembangunan daerah: Suatu proses 

perpindahan pendudk dari sutau daerah ke daerah lain menuju ke pembentukan 

masyarakat baru di daerah yang didatangi dan bersamaan dengan itu membuka peluang 

bagi pembenahan masyarakat lama di daerah yang ditinggalkan. 

Batasan pengertian transmigrasi yang dikaitkan dengan pembangunan daerah adalah 

batasan pengertian “demografi plus”. Maka perpindahan penduduk secara perorangan, 

bahkan secara berkelompok akan tetapi faktor pengikatnya hanya waktu saja, tidak 

termasuk dalam pengertian transmigrasi. Untuk dapat disebut transmigrasi, 

perpindahan penduduk harus menyangkut sekelompok orang yang kebersaaan mereka 

diikat oleh faktor waktu, tempat dan kepentingan. 

b. Selaku suatu proses yang berlangsung dalam ikatan sistem, transmigrasi melibatkan 

berbagai unsur dan pelaku, yang masing-masing berperan pada waktu dan tempatnya 

yang sesuai, membentuk suatu rangkaian peristiwa. Peristiwa yang terjadi lebih dulu 

menjadi prasyarat bagi terjadinya peristiwa yang muncul, berarti apa yang terjadi 

dalam peristiwa pendahulu akan menentukan atau mempengaruhi apa yang bakal 

terjadi dalam peristiwa berikutnya (proses murni). Atau, apa yang terjadi dalam 

peristiwa pendahulu akan menentukan apa yang harus atau perlu terjadi dalam 

peristiwa berikutnya (proses berkendali). 

Transmigrasi dapat diperlakukan sebagai proses murni, berarti masyarakat baru 

dibiarkan membentuk dan memapankan diri sendiri sesuai dengan keadaan dakhil 

(internal condition) yang dapat dikembangkan dalam hubungan saling tindak 

(interactive relationship) dengan keadaan lingkungan luar (external environment). 

Atau, transmigrasi dapat diperlakukan sebagai suatu proses berkendali, berarti 

masyarakat baru dibentuk dan dimapankan dengan intervensi dari luar sesuai dengan 

maksud dan tujuan pembangunan regional. 
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Proses murni biasa berjalan lambat, namun setelah mapan bersifat mantap sebagai 

suatu sistem. Kalau diperlukan intervensi dari luar, hal itu hanya dimaksudkan untuk 

menyingkirkan kendala kelangsungan proses murni. Arah pembangunan regional 

tunduk kepada hasil akhir proses murni yang terjadi di tiap satuan pemukiman yang 

menyusun wilayah pembangunan yang bersangkutan. Proses berkendali dapat berjalan 

lebih cepat, namun setelah mapan bersifat metastabil sebagai suatu sistem. Intervensi 

yang diadakan dari luar menjadi faktor penentu kelangsungan hidup tiap satuan 

pemukiman, karena sistem bersifat buatan. Arah pembangunan tiap satuan pemukiman 

tunduk kepada tujuan pembangunan regional tempat dia berada, yang telah digariskan 

sebelumnya. 

c. Proses murni menjadi pengisi asas pembangunan dari bawah, yang bertumpu pada 

kemampuan sumberdaya lahan dan daya dukung yang dapat dikembangkan secara 

layak. Proses berkendali menjadi pengisi asas pembangunan dari atas, yang bertumpu 

pada pemenuhan kebutuhan negara sebagai suatu kebutuhan. Ini berarti, bahwa tiap 

satuan pemukiman (masyarakat baru) harus mendahulukan wajib daripada hak sebagai 

warga negara. 

Motivasi pendorong proses murni lebih mudah ditumbuhkan, karena berada dalam 

kenyataan pribadi, keluarga dan masyarakat yang langsung melingkupinya. Sebaliknya, 

motivasi pendorong proses berkendali lebih sulit ditumbuhkan, karena berada di luar 

kenyataan yang langsung dihadapi dan dialami. 

d. Pertanyaan kunci yang timbul ialah dapatkah proses murni dikumpulkan denga proses 

berkendali ? Dengan kata lain, dapatkah kebutuhan dan keinginan warga masyarakat 

transmigran diselaraskan dengan kebutuhan dan cita-cita negara, atau sebaliknya ? 

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipastikan lebih dulu: 

1. Berapa banyak waktu yang bangsa ini bersedia meluangkan dan berapa banyak 

korbanan yang bangsa ini bersedia membayarkan untuk mencapai cita-citanya ? 

2. Syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi untuk dapat menyelaraskan kedua proses 

tadi ? 

3. Apakah bangsa ini memiliki kemampuan ilmiah, keterampilan teknologi, 

kecukupan dana, dan terutama kearifan politik untuk memenuhi syarat-syarat tadi? 

Keberhasilan menyelaraskan proses murni dan berkendali dalam memapankan 

masyarakat transmigran merupakan salah satu faktor yang mendatangkan rasa “krasan” 

bertempat tinggal dan berusaha di daerah baru. Faktor krasan yang lain ialah 
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kelengkapan fungsional masyarakat baru yang terbentuk. Hal ini berkaitan dengan 

keutuhan susunan masyarakat baru, yang terdiri atas pelaku penghasil (produsen), 

pengguna (konsumen), penyelenggara (administrator). Dengan kata lain, rasa krasan 

tumbuh bersama dengan ketersediaan semua perlengkapan masyarakat secara 

spelialistik, atau tumbuh bersama dengan ketersediaan kemudahan hidup (living 

conveniences). 

e. Titik temu keselarasan proses murni dan proses berkendali berbeda menurut wilayah. 

Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan produktivitas sumberdaya lahan, letak 

geografi wilayah yang menentukan peluang pengembangannya, dan kemampuan 

transmmigran menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan baru yang bergantung 

pada tingkat pengalaman transmigrasi dalam menghadapi keadaan lingkungan yang 

mirip. 

Pencapaian titik temu dapat diperlancar apabila rencana pembangunan regional berisi 

sejumlah alternatif, pola transmigrasi disesuaikan dengan kemungkinan pengembangan 

kehidupan yang layak mengingat produktivitas aktual dan potensial sumberdaya lahan 

serta tingkat aksesbilitas wilayah sekarang dan kemungkinan pengembangannya, dan 

menempatkan transmigran yang berdaya menyesuaikan diri tinggi karena pengalaman 

atau karena latihan sebelumnya. Untuk dapat menampung ketentuan-ketentuan itu, 

regionalisasi pembangunan diperlukan secara mutlak. Di samping itu alokasi 

transmigran perlu dicermatkan dan latihan pra-pindah dilembagakan secara mempan 

(effective). 

Alokasi transmigran dan latihan pra-pindah menjadi penentu mutu transmigran sebagai 

sumberdaya manusia di wilayah baru. Konsepsi transmigrasi harus diganti dari 

pemindahan penduduk yang tidak berguna atau “pengganggu” pembangunan 

(penganggur karena malas atau miskin keterampilan, gelandangan) menjadi 

pemindahan penduduk yang bermotivasi kuat sebagai pelopor (pioneer) dan memiliki 

swakarsa serta keterampilan yang memadai. Hanya dengan penggantian konsep seperti 

ini daerah-daerah penempatan akan dapat menjadi titik-titik tumbuh pembangunan 

wilayah. 

f. Regionalisasi pembangunan dimaksudkan untuk mengoptimumkan pemanfaatan 

sumberdaya lahan yang tersediakan di wilayah masing-masing, termasuk pemanfaatan 

ruang. Untuk ini diperlukan inventarisasi sumberdaya lahan, yang pada skala makro 

menjadi dasar tata peruntukan lahan yang beralternatif. Dengan ini dutetapkan 
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sejumlah arah pembangunan dan pengembangan wilayah dan masyarakat yang serasi 

dengan berbagai konsep pembangunan nasional. Tata peruntukan lahan diperlukan 

untuk menghindarkan benturan kepentingan sektoral sejak awal, menghindarkan 

pemborosan kemampuan sumberdaya lahan (baik karena penggunaan kurang 

[underutilization] atau karena penggunaan lebih [overutilization]), dan setiap kegiatan 

sektor terkaitkan satu dengan yang lain sebagai subsistem dalam sistem pambangunan 

nasional. 

Maka kegiatan transmigrasi benar-benar menjadi bagian terpadu (integral part) dari 

kebulatan kegiatan pembangunan nasional.  Melalui kaitannya dengan kegiatan 

pertanian, transmigrasi berperan sebagai salah satu pelaku pembangunan pertanian dan 

sebagai salah satu penghubung antara kegiatan pertanian dan kegiatan lain. 

Pertumbuhan wilayah penempatan akan mengikuti proses murni dalam arti kata, bahwa 

arahnya akan ditentukan oleh perimbangan daya tarik yang melintasi berbagai 

antarmuka (interface) transmigrasi dengan berbagai kegiatan pemanfaatan lahan yang 

lain. Kalau daya tarik yang melintasi antarmukanya dengan pertanian lebih kuat,  

masarakat transmigran dengan sendirinya akan memperolah gatra pokok ketanian. 

Kalau daya tarik yang melintasi antarmukanya dengan industri lebih kuat, masarakat 

transmigran secara berangsur akan memperoleh gatra pokok keindustrian. 

Proses murni berlangsung dalam batas tata peruntukan lahan. Oleh karena tata 

peruntukan lahan berlandaskan konsep pembangunan nasional yang mengandung 

sejumlah alternatif maka : 

1. Proses murni terselaraskan dengan proses berkendali, yang hakekat kendali tersirat 

dalam kelangsungan proses murni, dan 

2. Pengendalian proses bersifat luwes, sehingga 

3. Mekanisme pengendalian bekerja tidak kentara, dan karena itu 

4. Masarakat transmigran masih merasakan kebebasan memilih dan mengatur cara 

pemenuhan keperluan dan kepentingan yang langsung mereka hadapi, dan dengan 

demikian 

5. Motivasi pendorong kegairahan hidup dan berusaha dapat terjamin tetap kuat. 

Kerberhasilan dalam membina kehidupan baru yang lebih baik karena transmigrasi, 

akan menjadi faktor pengikat kuat pada tempat tinggal barunya. Para transmigran akan 

merasa berhutang budi kepada program transmigrasi. Rasa krasan tumbuh dari rasa 

berhutang budi dan syukur. 
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Sudah barang tentu tujuan regionalisasi  pembangunan tidak akan tercapai apapbila 

tidak disertai mutu transmigran yang baik. 

g. Pertanian akan dapat menjadi kiblat pengembangan transmigrasi kalau rencana 

pembangunan pertanian berlandaskan hal-hal berikut ini : 

1. Alokasi wilayah pembangunan pertanian pada skala makro mengikuti tata 

peruntukan lahan, 

2. Alokasi budidaya pertanian di dalam tiap wilayah yang menurut tata peruntukan 

lahan diperuntukan bagi kegiatan pertanian, mengikuti tataguna lahan pertanian 

menjadi wahana optimisasi pemanfaatan sumberdaya lahan pada skala mikro, dan 

3. Rencana  dan program pembangunan pertanian di dalam segala subsektornya 

didasarkan atas kebenaran teknik untuk memenuhi kebutuhan nasional, yang 

tergabung kan (compatible) dengan keterampilan teknik, kemampuan ekonomi dan 

kebutuhan langsung petani yang terlibat. 

 

Transmigrasi akan dapat menjadi pelaku tangguh dalam pembangunan pertanian di 

daerah baru kalau direncanakan berdasarkan hal-hal berikut ini : 

1. Penentuan daerah penempatan dan pola transmigrasi yang berpola pertanian tepat 

dalam wiayah yang memang diperuntukan pertanian. 

2. Pemilihan transmigran disesuaikan dengan alokasi budidaya pertanian menurut 

tataguna lahan pertanian yang berlaku di wilayah penempatan masing-masing, dan  

3. Penyiapan keterampilan calon transmigran sebaik-biaknya sebagai petani, baik liwat 

pemilihan yang ketat maupun liwat latihan prapindah yang tuntas. 

h. Untuk mempercepat pemapanan wilayah transmigrasi dan penjadian masarakat baru 

bagian utuh dari masarakat lama, kelancaran transformasi dari masarakat “istimewa” 

ke masarakat “lumrah” sangat penting. Hal ini hanya mungkin terjadi kalau segala 

prasarana dan sarana hidup dan usaha serta jalur-jalur ikatan dengan wilayah lain yang 

menjadi lingkungannya dikembangkan sebagai bagian utuh dari program transmigrasi. 

Kecepatan transformasi ini merupakan faktor kekrasanan  pula. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas kami buat acuan seperti terlihat 

pada bagan alir pada halaman berikut. 
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Dalam acuan (modal) ini Sektor Pertanian berperan selaku wahana proses transmigrasi. 

Hubungan saling bergantung (interdependent) antara wahana dan proses yang 

berlangsung di dalam dukungannya menjadi titik tangkap pengoptimuman sistem 

transmigrasi yang berasaskan pertanian. Alasan meninggalkan daerah asal dan memilih 

daerah tujuan menjadi kendala optiminasi sistem. Saringan dan latihan keterampilan 

prapindah dapat dijadikan jalan menangani kendala yang bersumber dalam anasir 

manusia. Kendala manusia merupakan konsekuensi alasan memilih daerah tujuan. 

Alasan ini juga dapat mempengaruhi kendala manusia, yang tercemin pada daya 

menyesuaikan diri pada keadaan lingkungan baru. 

Dalam segi empat yang mengandung transmigran non petani, transmigran petani umum 

dan transmigran petani PIR dimungkinkan perpindahan (kompetitif) pada taraf usaha 

tani. Sedangkan pada segi empat yang mengandung sektor luar pertanian, sistem 

pembangunan pertanian umum, dan sistem pembangunan pertanian PIR, ditunjukkan 

adanya kemungkinan hubungan saling mengisi pada taraf sistem. 

 
TELAAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI 
 
Dengan acuan sistem seperti digambarkan di muka, macam-macam hal dapat digambarkan 

di dalamnya tergantung kepada apa yang ingin dilihat, seperti : 

a. keadaan daerah asal sebelum dan sesudah ditinggalkan 

b. keadaan daerah tujuan sebelum dan sesudah didatangi 

c. keadaan penduduk yang tinggal di daerah asal sebelum dan sesudah sebagian 

ditransmigrasikan  

d. keadaan transmigran sebelum dan sesudah bebarapa waktu ditransmigrasikan 

e. dan lain-lain yang lebih terperinci. 

 

Semua keadaan tersebut di atas dapat diidentifikasikan sebelumnya dan dapat 

direncanakan apa yang ingin dicapai, sehingga perbandingan antara keduanya dapat 

dipakai sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan transmigrasi yang sudah dicapai pada suatu 

waktu. 

Jadi transmigrasi akan mengkait keadaan daerah asal sebelum ditinggalkan, 

penduduk yang akan meninggalkan dan keadaan daerah yang akan didatangi. 

Keadaan asal yang umumnya kurang menguntungkan mempengaruhi mutu dan 

sifat khas penduduk yang akan ditransmigrasikan dan umumnya tidak selalu tepat guna 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 16

bagi keadaan daerah yang akan didatangi.untuk lebih meningkatkan ketepatgunaan atau 

kesesuaian keadaan calon transmigran sdan keadaan daerah yang sudah disiapkan, 

diadakan saringan dan latihan keterampilan pra pindah. Sedang daerah tujuan disiapkan 

agar lebih sesuai dengan keadaan calon transmigran. 

Pada mtransmigrasi berasaskan pertanian, wilayah dan lahan daerah tujuan dibuka 

dan disiapkan agar memberikan daya dukung maksimal untuk pertanian,sdang calon 

transmigran disiapkan agar lebih terampil dan cocok untuk wilayah pertanian baru. Juga 

sarana bantuan dari pemerintahpun disesuaikan dengan keadaan wilayah baru agar 

memberikan ketepatgunaan yang tinggi, baik ditinjau dari segi macam, mutu dan 

jumlahnya. 

Daerah baru yang telah disiapkan dapat dinilai lebih cocok untuk wilayah pertanian 

pangan, perkebunan, perikanan atasu gabungan beberapa diantaranya. Keserasian  antara 

hasil penilaian daerah baru ini dengan mutu calon transmigransudah merupakan faktor 

pendukung keberhasilan transmigrasi. Tentu saja penilaian untuk kecocokan 

pengembangan wilayah baru tersebut tidak akan lepas dari pertimbangan, iklim, tanah, 

faktor-faktor agronmis lainnya, transportasi, pemasaran, fasilitas pengolahan hasil dan lain-

lainnya. 

Apabila sudah diketahui secara pasti kondisi daerah baru yang sudah disiapkan dan 

kondisi calon transmigran yang sudah dilatih, dan tentunya keduanya sudah disesuaikan 

(meskipun keduanya masih terdapat kendala-kendala yang sudah diperkecil), tinggal 

bagaimana kebijakan yang harus diambil di dalam menuntun para transmigran untuk 

memanfaatkan wilayah tersebut agar dengan pola pembangunan pertanian yang telah 

dipilih dapat menjamin kehidupan yang lebih baik dan mantap bagi para transmigran. 

Di dalam memilih macam komoditi dan pola pembangunan pertanian yang 

dianggap cocok perlu berorientasi pada: 

a. kecocokan syarat tumbuh optimal dari iklim dan tanah 

b. mudahnya pemasaran hasil 

c. mudahnya tersedia sarana produksi (bibit, pupuk, obat) 

d. mudahnya pengelolaan pasca panen 

e. adanya badan atau lembaga yang mendukung pemilihan tersebut. 
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Pada pemilihan macam komoditi yang diutamakan baik berupa tanaman pangan 

maupuin tanaman perkebunan harus didasarkan pada kecocokan terhadap iklim dan tanah 

setempat. 

Luasnya areasl tanam suatu komoditi yang diutamakan harus seimbang dengan 

mudahnya pemasaran atau jumlah kebutuhan konsumen yang dapat dijangkau. Apabila 

untuk pengolahan hasilnya lebih lanjut memerlukan alat-alat pengolah, maka jumlah dan 

kapasitas alat pengolah yang tersedia harus seimbang. 

Pola pengusahaannya apakah intensif atau tidak sangat tergasntung pada 

tersedianya sarana intensifikasi, seperti pupuk, pestisida, air pengairan dan varietas unggul. 

Penggunaan varietas unggul pada keadaan intensifikasi lainnya tersedia cukup memang 

suatu keharusan. Akan tetapi apabila sukar atau tidak tersedia karena letak daerah baru 

tersebut terisolir dan jauh dari tempat/kota dimana pupuk dan obat itu dijual serta 

pengairanpun tidak ada dan tanah pertanian yang ada termasuk tidak subur, belum tentu 

varietas unggul nasional tersebut tetap akan memberikan hasil yang memuaskan. 

Pemilihan varietas yang cocok dalam keadaan demikian perlu diadakan. 

Pemilihan komoditi yang memerlukan pengelolaan pasca lebih mendalam perlu 

diselaraskan dengan kemampuan petani dan tersedianya peralatan yang diperlukan. 

Adanya badan atau lembaga di luar dinas yang terkait yang mendukung pemilikan 

komoditi maupun pola pembangunan akan melancarkan pembinaan. Adanya pabrik atau 

industri yang memerlukan bahan bakuhasil pertanian akan mendukung dipilihnya komoditi 

penghasil bahan baku tersebut untuk ditanam secarqa luas, dan dipilihnya pola Perusahaan 

Inti Rakyat dalam pembangunan pertanian daerah baru itu. Pola PIR tidak terbatas pada 

tanaman perkebunan atau industri tetapi dapat juga diterapkan pula pada tanaman lain. 

Pola PIR tidak perlu harus menggantungkan pada inti yang sudah ada sebelumnya, tetapi 

dapat dibentuk menjelang selama pembenahan ilayah baru tersebut. 

Di dalam bidang inilah dapat dikaitkannya program pengembangan perkebunan dan 

program transmigrasi. Pemanunggalan program transmigrasi dan program PIR akan 

memudahkan penekanan atau peniadaan kendala-kendala yang msih ada pada pelaksanaan 

masing-masing program tersebut, karena ada kendala-kendala pada masing-masing 

program kalau dimanunggalkan akan saling meniadakan. Di samping itu ada kendala-

kendala yang sama kalau dipecahkan secara manunggal antara kedua program tersebut 

akan lebih mudah. Kendala-kendala yang masih ada pada pelaksanaan transmigrasi 

maupun PIR antara lain sebagai berikut: 
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1.  Saringan (seleksi) calon Transmigran  
 

Pada pelaksanaan transmigrasi berasaskan pertanian sudah barang tentu 

transmigran yang dikirimkan dikehendaki mampu menjadi petani yang baik dan dapat 

berkembang. Hal ini perlu disadari bahwa calon transmigran nantinya akan menghadapi 

lahan garapan yang makin subur. Sehingga yang diharapkan benar-benar mampu menjadi 

pionor pembangunan pertanian yang dapat berkembang. Adapun gambaran keadaan 

transmigran sebelum berangkat (Penelitian Sosial Ekonomi Transmigran Kalimantan 

Selatan dan Sulawesi Selatan, 1976), 35,15% sample tidak memiliki tanah. Dengan 

keadaan pemilikan tanah tersebut tergambar dalam pekerjaan di daerah asal (dengan % 

pengakuan). 

1. Pamong desa          1,10% 

2. Guru                       0,34%                     

3. Pegawai                  0,20% 

4. Pedagang               13,02%  

5. Tukang                    8,61%  

6. Petani                     47,16% 

7. Buruh                      8,44% 

8. Buruh tani              18,86%   

9. Penganggur              1,57%   

 
Adapun penyakapan dan sewa maupun kerja sama lain, yang mengaku petani 47% 

dan buruh tani serta buruh ± 27%.Diantara mereka ada pula yang berpekerjaan rangkap ( 

menurut pengakuan ). 

Pedoman-pedoman umum dalam memilih atau menyaring transmigran yang 

dikehendaki,yaitu transmigran dapat menjadi petani yang baik.Dalam pedoman ini 

disebutkan antara lain: 

- Umur kepala keluarga antara 20-40 tahun 
- Status transmigran harus kawin 

- Isteri tidak mengandung lebih dari 3 bulan 

- Tidak membawa anak (bayi berumur kurang dari 6 bulan) 

- Tidak membawa anggota keluarga yang berumur lebih dari 60 tahun 
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Pedoman tersebut di atas merupakan ketentuan agar transmigran dapat bekerja 

tenang di daerah baru tanpa dibebani kuajiban-kuajiban rumah tangga yang dapat 

menghambat.Disamping pedoman tersebut ada surat-surat lain yang disebutkan pada Bab 

XII.Sarat-sarat menjadi transmigran pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang menyebutkan; Bahwa 

untuk menjadi transmigran seseorang wajib memenuhi sarat-sarat: 

a. Warga negara Republik Indonesia 

b. Berkelakuan baik 

c. Berbadan sehat 

d. Sukarela 

e. Mempunyai kemampuan dan keterampilan kerja 

f. Tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan transmigrasi 

Jelaslah bahwa syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. 

 

Dari keenam sarat tersebut perlu disoroti pada saat kelima (e); menurut pandangan 

penulis sarat tersebut kiranya kurang mendapatkan perincian dalam 

pelaksanaannya.Walaupun sarat yanga lain perlu pula jelas tolok ukurnya seperti 

berkelakuan baik.Padasaat mempunyai kemampuan dan keterampilan kerja, bagaimanakah 

cara penyaringannya, apakah tolok ukur seseorang yang mampu dan terampil.Pengalaman 

menunjukkan bahwa transmigran yang tidak mampu bekerja/berusaha (dalam arti luas ) 

dan tidak terampil, tidak hanya merupakan penyebab ketidak berhasilan bagi diri sendiri 

tetapi juga akan merupakan penghambat pula bagi transmigran yang lain.Suatu contoh 

sering terjadi bila salah seorang transmigran kurang bersih lahan garapannya akan 

mengganggu lahan garapan di dekatnya, terutama hamanya yang merupakan permasalahan 

pokok usaha tani pada tahun-tahun permulaan transmigrasi . 

Apabila dikatakan bahwa animo untuk bertransmigrasi besar, bukankah merupakan 

kesempatan luas untuk mengadakan saringan yang makin terarah.Hal ini untuk mendorong 

mempercepat keberhasilan transmigran secara kualitatip.Walaupun ukuran keberhasilan 

masih sulit tolok ukurnya.Hanya sebagai contoh, penelitian di daerah transmigrasi 

Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan  (1976), yaitu transmigran yang mempunyai 

output pertanian Rp 200.000,- atau lebih hanya meliputi 2,67%. 

Maka pada makalah ini menyarankan agar dalam hal ini dapat memberikan arti 

pada Pasal 26 (wajib mengadakan penerangan/penyuluhan, pendaftaran dan seleksi) dari 
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Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 Tahun 1973 tenteng Penyelenggaraan Transmigrasi yang 

merupakan pelaksanaan U.U. No.3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan lain untuk 

menilai kemampuan dan keterampilan dalam saringan pemilihan calon transmigran; 

sementara diusulkan sebagai berikut: 

Bagi Kepala Keluarga 

1. Lamanya berusaha tani (milik sendiri, sewa, nyakap) 

2. Kursus-kursus atau latihan-latihan ketrampilan yang telah diikuti (pertanian, 

pertukangan dll.) 

3. Berdagang produk pertanian atau barang lain-lain 

Bagi isteri. 

1. Pernah kursus-kursus ketrampilan macam-macam pekerjaan/industri rumah tangga. 

2. Berdagang. 

 

Penilaian-penilaian pengalaman-pengalaman tersebut di buat skor dan bila 

mungkin, rangking skor dengan komputer untuk menghindari subyektivitas. 

 
2.    Latihan ketrampilan pra-pindah       
 

Pada latihan ketrampilan ini seharusnya setiap calon transmigran diberitahukan 

kondisi yang sebenarnya daripada lahan yang akan menjadi garapannya. Adapun 

keadaannya, lahan yang didaerah tempat tujuan adalah berbeda. Setidak-tidaknya mereka 

tahu lahan yang baru nanti bekas tanah hutan (primer/sekunder), alang-alang ataukah tanah 

rawa (pasang surut atau rawa lain). Kalau mereka tidak tahu sama sekali berarti secara 

mental belum tahu mempersiapkan dirinya apa yang akan dikerjakan nanti di daerah baru. 

Bagaimanapun keadaan tanah baru adalah berbeda dengan tanah di daerah asalnya. Apa 

yang dituliskan ini berarti penyuluhan maupun latihan ketrampilan pra-pindah dirasakan 

mutlak perlu. 

Penyuluhan yang dimaksud akhir-akhir ini telah dilaksanakan oleh Departemen 

Transmigrasi dengan mengirimkan transmigran yang berhasil ke daerah-daerah asal. Hal 

penyuluhan ini telah pula disebutkan pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi. 

Penyuluhan-penyuluhan mengenai daerah-daerah dengan karakteristik yang 

berbeda-beda tersebut dapat pula diberikan oleh Universitas Gadjah Mada, karena 

penelitian-penelitian maupun pengalaman-pengalaman untuk daerah kering maupun daerah 
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basah (berawa) telah dilakukannya sejak waktu lama. Juga dalam hal mengatasi kesulitan-

kesulitan di daerh-daerah tersebut. Termasuk dalam hal ini ialah percobaan-percobaan di 

berbagai lahan di daerah transmigrasi yang berbeda-beda tersebut. Dalam percobaan-

percobaan itu pernah dicoba memberikan suatu paket penyuluhan lengkap bagi suatu 

kelompok transmigran sebelum berangkat sampai pada taraf pembinaannya di daerah 

transmigrasi pasang surut. Mereka mendapatkan petunjuk lengkap lahan yang akan 

digarap, petunjuk bagaimana mengusahakan lahannya disertai gambar, petunjuk alat-alat 

yang digunakan sampai petunjuk tentang kesehatan menghadapi lingkungannya. Hasilnya 

kelihatan berbeda dengan kelompok yang kebetulan tidak mendapatkan penyuluhan yang 

dimaksud, terutama dalam kecepatan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan cepat 

mengerjakan lahan yang menjadi haknya. Jadi dengan ditambahkan ketrampilan dalam 

penyuluhan-penyuluhan itu akan mempercepat transmigran menjalani proses transisi petani 

berlahan sempit/tanpa lahan pertanian menjadi petani berlahan baru dengan luas 2 (dua) 

hektar. Kita harus ingat bahwa bantuan pangan pemerintah hanya 12 bulan bagi lahan 

kering (non pasang surut) dan 18 bulan bagi lahan pasang surut.  

Pada latihan ini Departemen Transmigrasi telah pula melakukannya yang ditangani 

oleh Direktorat Pusat Latihan dan Penataran Transmigrasi (PLPT). Dikatakan bahwa yang 

dapat dilaksanakan sampai sekarang melatih 7% dari jumlah transmigran yang telah 

diharapkan sejumlah calon transmigran yang dilatih itu dapat memberikan contoh  atau 

membimbing 15 transmigran (Kepala Keluarga) yang lain. Universitas Gadjah Mada 

pernah diserahi tugas untuk memberikan kursus pada calon transmigran pasang surut 

(calon kontak tani) ketrampilan berusaha tani di daerah pasang surut selama tiga bulan di 

Semarang. Tetapi belum dapat memonitor peserta kursus bagaimana mereka setelah 

ditransmigrasikan ke daerah pasang surut. Hal ini diharapkan penjelasan oleh Direktorat 

PLTP. 

Mengenai jumlah calon transmigran bagi pemasaran makin banyak yang 

memperoleh latihan ketrampilan akan makin baik, namun terbatasnya anggaran akan 

membatasi jumlah yang dilatih. Dengan 7% mungkin berdasar “pan of Control”; seorang 

mengawasi pekerjaan atau apa saja kegiatan 15 orang lain. Tetapi dalam hal sesama 

transmigran dan sama-sama mulai dengan lahan baru, lingkungan baru maupun masih 

mencari pengalaman baru, mungkin berat bagi transmigran pengikut kursus ketrampilan 

diwajibkan mebimbing, memberi contoh pada transmigran lain (15 orang). Sulit untuk 

menyatakan berapa banyak calon transmigran yang diberi kesempatan mengikuti kursus 
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ketrampilan tanpa ada penelitian atau monitoring pengaruh transmigran yang mendapat 

kursus terhadap transmigran lain. 

Demikian maka penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan pada calon 
transmigran sebelum berangkat ke daerah tujuan mutlak perlu.  
 
3. Pola dan Permasalahan Transmigrasi          
   
  Salah satu tujuan transmigrasi ialah berusaha memberikan kehidupan yang lebih 

baik kepada para transmigran dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya di tempat 

asal.Untuk itu prasarana dan sasarannya diberikan/disediakan dengan jalan: 

- mengangkut yang bersangkutan sampai tempat pemukiman 

- menyediakan rumah untuk tiap keluarga 

- memberikan lahan yang sudah siap ditanami seluas satu hektar di sekitar rumah sebagai     

  pekarangan dan tegal 

- memberikan lahan tambahan seluas satu hektar yang belum dibuka 

- memberikan bantuan bahan kebutuhan hidup keluarga selama tanamannya belum meng 

  hasilkan  (biasanya ± satu tahun) 

- memberikan sarana produksi pertanian berupa benih tanaman pangan, bibit tanaman ta 

  hunan, pupuk. 

- memberikan bantuan alat-alat dapur dan pertanian  

- lain-lain. 

 

Sebenarnya semua bantuan tersebut telah mencukupi bagi transmigran untuk mulai 

menjadi produsen hasil pertanian yang dapat berkembang apabila transmigran beserta 

keluarganya sehat dan terampil, sedang semua memenuhi syarat.Hal terakhir ini sebagian 

kecil atau besar masih sering merupakan masalah yang menyebabkan keberhasilan 

transmigrasi belum seperti yang diharapkan. 

Semua kemudahan yang diberikan kepada transmigran mulai dari pengangkutan, 

lahan, rumah, bahan kebutuhan hidup, alat-alat dan sarana produksi pertanian disediakan 

oleh berbagai pihak sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan tentunya secara terpadu.     

Yang terkait dalam penganan ini di luar dinas transmigrasi pengirim dan penerima di 

antaranya ialah dinas-dinas pertanian, perkebunan, pekerjaan umum, 

kehutanan.Daerah/dinas pengirim seakan telah selesai tugasnya apabila para transmigran 

sudah seuruhnya diberangkatkan, dan tidak banyak berpengaruh apabila terjadi perubahan 

jadwal pemberangkatan.Agak lain keadaannya bagi daerah/dinas-dinas penerima, 
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disamping tugas masing-masing dalam menyediakan/memberikan kemudahan yang tidak 

hanya sekali selesai, juga adanya perubahan jadwal pemberangkatan/kedatangan 

transmigran sangat berpengaruh (yang biasanya ke arah kurang menguntungkan) akan 

keberhasilan pelaksanaan tugasnya.Dapat dibayangkan bagaimana kalau lahan, rumah dan 

kemudahan-kemudahan lain belum siap disediakan para transmigran sudah datang akibat 

pemberangkatan yang maju dari rencana.Dalam keadaan demikian jumlah maupun mutu 

dari kemudahan yang dapat diberikan akan kurang dari semestinya.Sebaliknya dengan 

pengunduran pemberangkatan yang cukup lama menyebabkan kemudahan yang berupa 

barang mudah rusak seperti benih maupun lahan pertanian siap tanam (bersih dari gulma) 

akan merosot mutunya walaupun jumlahnya dapat terpenuhi, lebih-lebih apabila mutu 

yang disediakan itu sendiri sejak semula sudah kurang.Usaha-usaha perbaikan dengan 

mengurangi beban tugas dinas daerah penerima dan menambah beban tugas daerah 

pengirim misalnyadengan paket sarana produksi tanaman pertanian (Paket Pekarangan I) 

telah diadakan, tetapi hasilnya juga belum memuaskan terutama mengenai mutunya (7). 

Masalah lain yang sering terjadi pada daerah transmigrasi ialah kemampuan tenaga 

keluarga transmigran yang kurang untuk dapat membuka lahan usaha II yang biasanya 

masih berupa hutan sehingga sampai beberapa tahun sesudah penempatan belum juga 

dapat dibuka. 

Meskipun sudah ada daerah transmigrasi yang berpola ( dipolakan ) pokok 

kehidupan dari perkebunan, namun sebagian besar (72,2%) daerah transmigrasi masih 

berpola pokok kehidupan dari pertanian pangan.Kalau tanaman keras juga ditanam itu 

hanya merupakan usaha sampingan.Memang pola ini sesuai dengan ketrampilan golongan 

terbesar dari calon transmigran, yang 38,1% adalah tanaga pertanian pangan (7). 

Evaluasi perdagangan/kenaikan kesejahteraan transmigran terhadap sebelum 

ditransmigrasikan untuk tiap satuan modal yang diberikan belum dipelajari.Tetapi dengan 

melihat di lapangan pada kebanyakan daerah transmigrasi yang sudah cukup lama di mana 

keadaan rumahnya, perabotnya, pakaiannya, makanannya dan kekayaan yang tampak 

lainnya hampir tidak berbeda dengan pada waktu ditempatakan pertama kali sudahkah kita 

puas dengan kemajuan demikian?.Apabila perbedaan kesejahteraan mereka dengan 

sebelum ditransmigrasikan hanya karena mereka sekarang mempunyai lahan lebih luas, 

tetapi di dalam keadaan seperti di atas yaitu mencapai keadaan seperti petani-petani 

umumnya di Jawa tetapi bulan di daerah subur/surplus, dengan pendapatan senilai  kurang 
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dari Rp 100.000,-/tahun/KK (contoh dari Tajau Pecah, Kalsel dengan usaha tanaman 

pangan) (4), apakah tidak perlu ada pola lain dalam pelaksanaan transmigrasi? 

Sebagian besar transmigran (66,4-68,6%) (7) memang pada daerah asalnya tidak 

mempunyai lahan pertanian, sehingga kebanyakan dari mereka adalah burh tani.Dan kalau 

kesejahteraan mereka sekarang naik dalam arti telah mempunyai lahan pertanian dan telah 

ada yang diharapkan untuk menyambung hidupnya dari lahan tersebut, maka apabila di 

kemudian hari lahannya semakin sempit karena diwariskan, kesejahteraan keluarga baru 

yang diwarisi akan menurun kalau pola pokok kehidupan tidak berubah. 

Sebagian besar calon transmigran (75,6%) pada waktu berangkat sudah mempunyai 

anak 1-7 orang (7).Apabila rata-rata anak mereka berumur 10 tahun maka 5-10 tahun 

sesudah diberangkatkan paling tidak rata-rata seorang anak telah berumah tangga sendiri, 

sehingga jumlah keluarga lebih dari dua kali lipat.Apabila keluarga-keluarga tersebut juga 

menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian orng tuanya sebagai petani tanaman 

pangan, maka kesejahteraan mereka tidak banyak berbeda dengan kesejahteraan orang tua 

mereka pada waktu datang di daerah transmigrasi tersebut.Itupun kalau mereka 

mengusahakan lahan usaha II yang belum sempat diusahakan oleh orang tua mereka. 

Karenanya perlu terciptanya lapangan-lapangan kerja baru di luar pertanian, yang 

dapat menghidupi penduduk transmigrasi secara berkesinambungan dan meningkat.Atau 

pertanian yang ada diarahkan kepada pertanian bahan baku industri disertai penciptaan 

industri-industri baru yang memanfaatkan bahan baku tersebut. 

Dengan pola kehidupan pokok dari tanaman keras secara PIR olh Koestono (11) 

digambarkan pendapatan petaninya asangat menarik.Dengan tidak mengingkari kesulitan-

kesulitan yang masih ada di dalam pelaksanaan PIR kalau toh hanya 50%dari pendapatan 

yang dihitung di atas tercapai ternyata masih lebih baik dari pada pendapatan transmigran 

Tajau Pecah di atas. 

Memang tanaman pangan tidak dapat dilepaskan karena di samping cepat 

menghasilkan juga merupakan bahan utama untuk hidup, tetapi mengutamakan ini sebagai 

pokok kehidupan, kemajuan kesejahteraan yang dicapai lamban.Hal ini disebabkan karena: 

(a) tenaga yang diperlukan relatif banyak dan tidak berkesinambungan, (b) setiap musim 

memerlukan benih/bibit yang sering tidak mudah didapat, (c) adanya gangguan tanaman 

sering terjadi secara eksplosif dengan akibat tanaman tidak menghasilkan, sehingga 

hasilnya tidak berkesinambungan. 
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Pengaruh yang mendalam dari kemajuan maupun pengunduran datangnya 

transmigran dapat ditekan atau ditiadakan  kalau kemudahan-kemudahan tertentu yang 

diberikan kepadanyatidak berbentuk seperti sekarang, yaitu lahan usaha II, benih/bibit 

tanaman keras, pupuk dan pestisida tidak diberikan seperti sekarang tetepi diberikan dalam 

bentuk sudah berupa kebun tanaman kerasa yang akan menghasilkan.Tentu saja dengan 

kredit terhutang senilai harga pokok pohon/pertanaman dikurangi harga bibit, pupuk dan 

lain-lain yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma. 

Pola demikian erat hubungannya dengan pola PIR dalam pengembangan 

perkebunan, dan antara penanggung jawab berhasilnya PIR benar-benar saling 

membutuhkan, sehingga apabila dimanunggalkan kesulitan-kesulitan diharapkan lebih 

dapat ditekan atau keberhasilan masing-masing dapat dinaikkan.Pemanunggalan di sini 

dalam arti setiap daerah transmigrasi baru selalu merupakan daerah PIR, dan daerah lama 

yang kemajuannya lamban dirangsang untuk berkembang menjadi daerah PIR. Apabila 

keadaan sekitarnya sesuai, pemilihan komoditi yang “tidak melemahkan kedudukan 

petani” dapat memperkecil resiko kegagalan. 

 
4. Pola dan Permasalahan Pembangunan Perkebunan  
 

Pola pembangunan perkebunan ada dua macam (II) yaitu:  

- Pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) yang berstatuskan non struktural. Unit ini 

diharapkan dapat menjalankan mission dalam tujuan menumbuhkan lembaga 

masyarakat tani di kantong-kantong produksi perkebunan yang telah ada. 

- Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dengan PIR diharapkan terbentuk sistem kerjasama 

yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dengan perkebunan rakyat di 

sekitarnya, terutama di daerah-daerah pengembangan baru. 

 

 Perkebunan Inti Rakyat dibedakan dua macam yaitu: 

- PIR berbantuan luar negeri yang sering dinamakan NES (Nucleus Estate and 

Smallholder Development Project), sebagian besar dananya diperoleh dari luar negeri. 

- PIR Swadana, yang seluruh dananya diperoleh dari dalam negeri. PIR swadana yang 

dikembangkan di sekitar kebun besar yang telah ada dengan mengikut sertakan 

penduduk setempat/lokal disebut PIR Lokal, sedang apabila petani pesertanya sebagian 

besar (80%) transmigran (terutama transmigrasi swakarsa) disebut PIR khusus. 
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 Kegiatan di dalam PIR dibagi 3 tahap : 

I. Tahap persiapan atau tahap pembangunan kebun : 

- perusahaan inti (dengan imbalan 10% biaya lapangan yang dikeluarkan) 

melaksanakan (a) pembukaan lahan, (b) penanaman, (c) pemupukan, (d) penanaman 

hijauan penutup tanah, (e) pemeliharaan kebun. 

- tenaga keluarga petani sebagai tenaga kerja perusahaan inti. 

- periode ini untuk karet dan kelapa dalam 3 tahun, untuk kelapa hibrida, kelapa sawit, 

teh, kopi dan lada 2 tahun. 

 
II. Tahap pembinaan atau tahap pasca konversi yaitu mulai pada waktu kebun yang 

sudah jadi termasuk kredit yang digunakan untuk membangun pertanamannya 

diserahkan petani. Lama periode ini untuk karet dan kelapa dalam 4 tahun sedang 

untuk kelapa hibrida, kelapa sawit, teh, kopi dan lada 1 tahun. Da dalam tahap ini 

perusahaan inti diharapkan sudah membangun pabrik pengolahan dan membeli 

produk dari plasma dengan harga dasar tertentu. 

 
III. Tahap pengembalian kredit. Tahap ini dimulai pada saat petani diduga secara teknis 

sudah mampu mengelola kebunnya sendiri dan secara ekonomis sedah mampu 

mengembalikan kreditnya dengan bunga 75% dari bunga yang seharusnya dibayar 

(sebelum Juni 1983 = 10,5%) karena yang 25 % disubsidi oleh pemerintah : Tahap 

I dan II merupakan masa tenggang kredit. Tahap III ini untuk kelapa hibrida, kelapa 

sawit, kopi, teh dan lada 7 tahun. 

 
 
 Keluarga petani beserta PIR pada akhirnya memiliki sekitar tiga hektar lahan 

pertanian yang terdiri 2 ha tanaman keras, 0,75 ha tanaman pangan dan 0,25 ha lahan 

pekarangan yang dikukuhkan dengan sertifikat hak milik. 

 Intensifikasi pada tanaman semusim juga ada yang berpola PIR seperti tebu, kapas, 

tembakau Besuki maupun Virginia dan serat. 

 Semua kegiatan pembangunan sarana pemukiman, jalan, studi kelayakan dan biaya 

free management sebesar 5% dibebankan pada anggaran pemerintah dan non kredit. 

 Melihat adanya dana non-kredit untuk sarana dan luas serta macam lahan petani 

seperti tersebut di atas tersirat bahwa pola PIR tampak seperti pengembangan dari pola 
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transmigrasi, hanya saja lahan usaha II tidak berupa hutan tetapi berupa kebun tanaman 

keras dengan luas sedikit lebih besar. 

 Pola PIR seperti tersebut di atas terlihat sangat menarik terutama bagi calon petani 

plasma, lebih-lebih apabila melihat hasil perhitungan pendapatan bersih petani peserta 

pada studi kelayakan seperti berikut (11) : 

 
- PIR berbantuan    Pendapatan bersih/KK/Th (Th ke ) 
      Permulaan  Maksimum 
 
1. Rimbo Bujang, Jambi   (8) US $ 321  (20) US $ 1474 

(lahan 5 ha, karet 2 ha)   
2.   Danau Salak, Kalsel   (8) US $ 414  (20) US $ 2011 
      (lahan 4 ha, karet 3 ha) 
3.   Betung, Sumsel    (4) US $ 544  (20) US $ 1817 
      ( lahan 3 ha, klp sawit 2 ha)  
4.    Jawa Barat    (8) US $ 655  (20) US $ 2480 
       ( lahan 3,5 ha, karet 1,5 ha)  
5.    Bengkulu     (8) US $ 825   (15) US $ 1825 
 
- PIR Khusus : 
6.    Karet    (8) Rp 365.600,00 (17) Rp 2.130.730,00 
7.    Kelapa Sawit   (4) Rp   40.780,00 (11) Rp 1.627.760,00 
8.    Kakao    (4) Rp 249.270.00 (11) Rp 1.982.480,00 
   

               
1 dan 2 berdasar harga tetap 1978 
3 berdasar harga tetap 1980 
4 dan 5 berdasar harga tetap 1982 
 

Pola yang sangat menarik ini ternyata dalam pelaksanaannya banyak mengalami 

masalah, dan masalah-masalah tersebut telah ada yang dianalisis dan didiskusikan. 

Permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan PIR di antaranya ialah : 

- Soal lahan, mendapatkan secara formal mudah tetapi kenyataan banyak terbentur 

hukum adat. 

- Hubungan kerja perusahaan inti dan petani plasma, sering terjadi saling curiga 

mencurigai. 

- Koordinasi yang sering kurang serasi antar instansi yang terkait. 

- Perusahaan inti ynag seharusnya siap lebih dulu daripada plasma, ternyata pada daerah 

pengembangan baru sering berjalan bersamaan atau bahkan ada yang lebih lambat 

daripada plasma. 
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- Administrasi keuangan yang tidak benar-benar tertib dan terbuka akan menimbulkan 

kecurigaan petani plasma. Begitu pula administrasi penerimaan dan penggunaan sarana 

produksi. 

- Keraguan apakah suatu badan usaha yang mengejar suatu keuntungan benar-benar 

dapat juga bekerja sebagai badan sosial (14) 

- Keraguan pakah pendapatan bersih petani plasma seperti yang diperhitungkan pada 

studi kelayakan PIR dapat didekati mengingat adanya petani-petani plasma yang 

“melarikan diri”. 

- Keraguan apakah dalam sistem kerjasama pada pelaksanan pIR tidak terjadi 

“eksploitasi” pihak yang kuat terhadap pihak yangn lemah. 

- Kekurangan keterampilan petani plasma demi sedikit dapat dipengaruhi dengan 

bimbingan, tetapi kekurangan tenaga kerja keluarga pada tahap II dan III sangat 

membatasi keberhasilan. 

- Kecenderungan petani plasma ingin mendapatkan hasil permulaan yang tinggi dengan 
“memperkosa” tanamannya. 

 
5.  Pembukaan Lahan Transmigrasi 
 
Cara pembukaan 
 

Pembukaan lahan (land clearing) sebagai tahap awal penyiapan lahan dapat 

dilkaukan dengan dua cara utama yaitu dengan cara manual membabat dan membakar 

(slahs–and-burn) atau dengan cara mekanis memakai alat-alat besar seperti buldozer. 

Dengan cara manual lebih dahulu tanaman bawah dibabat baru kemudian pohon-

pohon ditebang. Seresah tanaman dan batang-batang pohon kemudian dibiarkan mengering 

dan pengeringan akan lebih cepat bila dahan-dahan dan ranting-ranting pohon dipotong. 

Sesudah kering dilakukan pembakaran dan kemudian batang-batang kayu dapat dipotong-

potong untuk dijual atau dimanfaatkan sebagai kayu bakar, atau dipakai untuk keperluan 

lain seperti bangunan. Tunggul-tunggul pohon biasanya dibiarkan dan tidak dicabut. 

Dalam metode mekanis biasanya digunakan buldozer. Mula-mula buldozer 

menumbangkan pohon-pohon dan kemudian membersihkan lahan dari semua vegetasi 

termasuk tunggul-tunggul pohon. Dalam proses pembersihan ini sebagian lapis atas tanah 

(topsoil) juga terangkut bersama seresah dan tunggul-tunggul tersebut. Pemanenan batang-

batang kayu sukar dilakukan karena seluruh bahan vegetasi bercampur aduk sepanjang 
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jalur pengumpulan ( windrows ). Seresah dan batang-batang kayu pada jalur pengumpul 

bisa dibiarkan tetapi biasanya dibakar sesudah mengering.  

Pembukaan lahan bisa juga dilakukan dengan kombinasi cara manual dan mekanis. 

Misalnya dengan pemakaian gergaji mesin tangan dalam metode manual. Disamping itu 

juga ada cara lain yaitu dengan  meracun pohon-pohon memakai bahan kimia relatif murah 

seperti 2, 4-D, akan tetapi metode ini tidak dianjurkan karena dampaknya terhadap 

lingkungan. 

Sesudah pembukaan lahan baru dilakukan pengolahan tanah untuk persiapan 

pertanaman  pertanaman. Pengolahan tanah dapat dilakukan baik dengan cara manual 

maupun mekanis. 

Pemilihan cara pembukaan lahan yang tepat penting sekali karena pembukaan 

lahan merupakan awal dari pengembangan pertanian menatap di daerah-daerah baru. 

Keefektifan suatu metode pembukaan sangat bergantung pada sifat-sifat tanah, vegetasi, 

dan skala operasi. 

 
Efek pada Tanah  
 

Ditinjau dari efeknya terhadap tanah, cara manual pembukaan lahan jauh lebih 

menguntungkan daripada cara mekanis. Dengan cara manual diperoleh keuntungan dari 

abu pembakaran seresah yang memperkaya kesuburan tanah. Metode mekanis 

mengakibatkan pemadatan (compaction) tanah, yang sangat minimal pada cara manual. 

Dengan cara mekanis terjadi kerusakan dan pengikisan lapis atas tanah, yang dapat 

dihindarkan dalam metode manual. 

Pengamatan pembukaan lahan cara manual di hutan tropika Amazon menunjukkan 

bahwa abu pembakaran seresah meningkatkan suplai hara terutama kalsium, magnesium, 

kalium dan nitrogen dengan sangat nyata. Disamping itu kemasaman tanah menurun dan 

kandungan hara phosfor meningakat tiga kali lipat. Pemerosotan kandungan bahan organik 

tanah sesudah peneneman ternyata enam bulan lebih lambat dengan cara manual 

dibandingkan dengan cara mekanis. Tanah yang dibuka dengan cara mekanis tidak 

mendapatkan tambahan hara, kemasamannya tinggi, dan suplai hara fosfor dan kalium 

tetap berada di bawah tingkat kritik.  

Pada pembukaan lahan baru cara manual di Amazon abu pembakaran seresah 

diperkirakan memberikan hara setara dengan 152 kg pupuk urea, 41 kg TSP, dan 76 kg 

pupuk KCl per hektar, serta menetralisasi kemasaman tanah setara dengan efek 240 kg 
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bahan kapur dolomitik per haktar. Selain itu efisiensi pemanfaatan pupuk nitrogen 

lebihtinggi pada lahan-lahan yang dibuka secara manual di banding mekanis. 

Pengamatan di daerah Amazon juga menunjukkan bahwa laju peresapan air ke 

dalam tanah sesudah pembukaan lahan cara mekanis hanya 1/20 laju peresapan sesudah 

pembukaan cara manual. Rendahnya laju peresapan air dalam cara mekanis terutama di 

sebabkan oleh menigkatnya kepadatan tanah (lihat tabel 1). 

Pemilihan cara pembukaan lahan yang tepat penting sekali karena pembukaan 

lahan merupakan awal dari pengembangan pertanian menetap di daerah-daerah baru. 

Keefektifan suatu metode pembukaan sanga bergantung pada sifat-sifat tanah, vegetasi, 

dan skala operasi. 

 
Tabel 1 Efek metode pembukaan lahan terhadap kepadatan tanah 
       

Kepadatan tanah (g/cm3) Jeluk tanah 
(cm) Manual Mekanis 
0 – 2 
8 – 10 

1,24 
1,51 

1,46 
1,67 

Sumber : C.E. Seubert et al. (1977). Tropical Agriculture 
    (Trinidad) 54 : 307-321. 
 

Peningkatan kepadatan tanah dengan cara pembukaan mekanis juga mengakibatkan 

penghawaan (aeration) dalam tanah berkurang dan pernafasan akar tanaman terhambat, 

disamping menghambat penerobosan dan perkembangan akar. 

Kehilangan sebagian lapis atas tanah dan pemindahannya ke tempat lain merupakan 

konsekuensi pembukaan lahan cara mekanis. Oleh karena bahan organik tanah kebanyakan 

pada lapis atas maka kehilangan semacam ini berdampak sangat negatif terhadap 

kesuburan. Pengamatan pada tanah alfisol di Nigeria menunjukkan bahwa hasil jagung 

menurun 50% dengan terkikisnya lapis tanah atas sedalam 2,5 cm, dan menurun 90% 

apabila terkikis 7,5 cm. Sering juga diamati pertumbuhan tanaman yang lebih baik 

sepanjang jalur pengumpulan (windrows) secra mekanis, karena akumulasi topsoil yang 

relatif subur. 

 

Efek pada hasil panen  

Penelitian-penelitian di Amerika Latin menunjukkan bahwa pembukaan lahan cara 

mekanis menghasilkan hasilpanen selalu lebih rendah dibanding cara manual, baik dengan 

maupun tanpa pemupukan. Penelitian Seubert dkk. Di tanah Ultisol di Peru menunjukkan 
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bahwa tanpa pemupukan hasil-hasil padi gogo, ketela pohon, jagung dan kedelai pada 

pembukaan cara mekanis hanya 37% dari hasil-hasil pada pemupukan cara manual. 

Dengan pemberian pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium, hasilpanen pada pembukaan cara 

mekanis hanya mencapai 50% dari hasilpanen pembukaan cara manual. Dengan demikian 

dampak negatif pembukaan lahan cara mekanis hanya sebagian terkompensasi dengan 

pemupukan dan tingkat hasil tidak dapat mencapai setinggi pada pembukaan lahan cara 

manual. Pada lahan-lahan tersebut perhitungan keuntungan/kerugian dalam tiga kali 

pertanaman awal padi tahun 1977 menunjukkan keuntungan sebesar US $ 648 per hektar 

untuk cara pembukaan manual, dan kerugian sebesar US $ 66 per hektar untuk cara 

mekanis. 

 

Biaya  

Menurut pengamatan di Bolivia dan Peru, biaya pembukaan lahan cara mekanis per 

hektar tiga sampai lima kali biaya cara manual. Dalam pengembangan farm skala besar dan 

modern di Ghana, observasi menunjukkan bahwa biaya yang tinggi penmbukaan lahan 

cara mekanis merupakan salah satu faktor pembatas utama dalam mengembangkan 

pertanian yang menguntungkan. Cara manual selain hemat biaya juga menghemat 

pemakaian sumber energi tak terbarukan yang banyak dikonsumsikan dalam cara mekanis 

alat-alat berat. 

 

Kemungkinan mengatasi kendali pembukaan lahan 

Ditinjau dari segi agronomi dan ekonomi pembukaan lahan cara manual (padat-

karya) jauh lebih menguntungkan dibanding cara mekanis dan merupakan teknologi energi 

rendah yang tepatguna pembukaan lahan pemukman baru daerah-daerah transmigrasi di 

Indonesia. Disamping terbukanya kesempatan kerja lebih banyak, biaya pembukaan lahan 

cara manual manual menurut pengamatan-pengamatan jauh lebih murah dari cara mekanis. 

Cara manual juga berdampak menguntungkan terhadap kesuburan tanah dan 

hasilpanen. Sebaliknya cara mekanis sebagaimana lazimnya diterapkan berdampak neganif 

terhadap kesuburan tanah dengan hasilpanen yang jauh lebih rendah dibanding cara 

manual. Selain itu. 

Pembukaan lahan cara manual ini hendaknya dilakukan pada musim-musim kering 

dimana petani-petani daerah setempat tidak terlalu sibuk dengan kegiatan pertaniannya. 
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Penulis sependapat dengan anjuran agar sebelum cara padat karya (manual) 

pembukaan lahan ini diterapkan secara besar-besaran, dilakukan dahulu secara selektif dan 

terbatas, berupa uji-coba. Dalam uji coba semacam ini dapat dibandingkan antara cara 

manual dan cara mekanis serta kombinasinya pada kondisi di Indonesia, dan dapat 

dilakukan pengamatan-pengamatan oleh para ahli tanah, agronomi dan ekonomi dapat 

dipakai sebagai pedoman penerapan skala besar. 

 

KESIMPULAN 

1. Departemen Transmigrasi sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang saling 

berkaitan secara kompleks, baik yang ke dalam maupun yang ke luar, yaitu dalam 

hubungannya dengan instansi lain. Untuk menangani organisasi yang demikian besar 

dab rumit tersebut perlu pengelolaan sistem (management by system). 

2. Dari acuan sistem Transmigrasi yang dikemukakan dan dari telaah yang dilakukan 

tampak kerumitan-kerumitan yang menyangkut pelaksanaan transmigrasi. Manusia di 

satu pihak dan tanaman, hewan dan lingkungan di lain pihak menunjukkan kaitan-

kaitan yang rumit dan bersifat multi-dimensi. Dengan berbagai macam kendala yang 

ada mengharuskan Deptrans melakukan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Namun 

demikian kerumitan-kerumitan tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi dan 

ditangani dalam mencapai tujuan-tujuan yang digariskan. Untuk keperluan-keperluan 

seperti ini perlu dikembangkan acuan sistem transmigrasi yang lebih terperinci dan 

memadai. 

 

DAFTAR BACAAN 

Affandi, A. 1984. Sektor Pertanian Tetap Merupakan Titik Berat Dalam Pembangunan 
Ekonomi Indonesia. Berita Yudha. Senin, 30 Juli 1984. 

Andrews, C.M. dan Raharjo, 1983. Pemukiman di Asia Tenggara Transmigrasi di 
Indonesia. Gadjah Mada University Press. 

Anonim, 1980. Pemantapan Usaha di Daerah Transmigrasi. Pusat Pembinaan Sumberdaya 
Manusia (PPSM) UGM. 

_______, 1982. Penelitian Sosial Ekonomi Dalam Rangka Adaptasi Tanaman Tebu Rakyat 
di Tajau Pecah Kalimantan Selatan. Laporan akhir kerjasam Ditjen 
Transmigrasi Dep. Nakernas dan Fak. Tehnol. Pert. UGM. 

_______,  1982. Evaluasi Pelaksanaan Tahun Tanam 1980/1981. TRI. Di Jawa. Laporan 
Kerjasama Ditjenbun Diptan. Dan Fak. Pert. UGM 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 33

_______, 1984. Studi Pengembangan Komoditi Perkebunan di Daerah Baru yang 
Potensial-Kalsel. Laporan Kerjasama Ditjenbun Diptan dan Fak. Pert. UGM 

_______, 1983. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (1984/1985-1988/1989) 
Republik Indonesia. Buku II 

Emil Salim, 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Inti Idayu 
Press 

Esprantc Hadi, 1984. Perubahan Prilaku Peserta Perusahan Inti Rakyat Perkebunan. 
Makalah pada Seminar PIR. Perkb. Di LPP. Yogyakarta  

Koestono, 1984. Permasalahan Managemen dan Sdministrasi Keuangan Proyek-proyek 
PIR  Perkebunan. Makalah pada Seminar PIR. Perkeb. Di LPP. Yogyakarta  

Martono, 1981, Paneamitra Transmigrasi Terpadu. Depnakertrans R.I. Jakarta 

Mubyarto, 1983. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Sinar Harapan Jakarta 

________, 1984. Peranan PIR dalam Pengembangan Petani Kebun. Makalah pada Seminar 
Perkeb. Di LPP Yogyakarta 

Mubyarto dan Boediono (ed.), 1983. Ekonomi Pancasila BPFE, Yogyakarta 

Siregar, M. 1984. Aspek Manajemen Teknis PIR. Makalah pada Seminar PIR. Perkeb. Di 
LPP Yogyakarta 

 
 

«» 
 
 
 
 
  
 

               
 
 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)


