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I.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.
1.1. Masalah organisasi.
Organisasi penanganan yang saling ketergantungan satu sama lain
adalah merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan.
Keterlibatan dari instansi seperti yang diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978. tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, sebetulnya sudah

c~

kup baik, te~api dalam pelaksanaannya saling ketergantungan satu
dengan yang lainnya.
Sebagai contoh :
- Pematangan tanah tergantung daripada pembuatan tata ruang;
- Pembangunan ruman akan tergantung dengan pematangan tanah;
- Pembangunan rumah akan tergantung dengan pengukurab dan

pemat~

kan;
Pembangunan rumah akan tergantung dengan pembuatan dan siapnya
jalan yang ada dilokasi;
Ketergantungan tersebut disebabkan karena setiap pekerjaan yang
dilakukan, penanganannya dan pelaksanaannya dilakukan oleh ins tansi dan pihak-pihak yang berbeda.
Ketidakjelasan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya ini
akan berakibat
- Pengaturan jadwal waktu pelaksanaan bagi kontraktor akan selalu mengalami kesulitan;
- Kesulitan teknis sebagai akibat dari prosedur yang terlalu banyak dilakukan adalah satu penghambat dalam pelaksanaan;
- Prosedur perencanaan dan pelaksanaan harus mampu menyertakan
partisipasi 4ari pihak-pihak yang terlibat secara optimal
1.2. Masalah volume
Jumlah transmigran yang direncanakan untuk dipindahkan, cukup

m~

rupakan tantangan terhadap penyediuan luas lokasi, pengadaan rumah dan lain sebagainya. Dan ini akan berakibat juga dengan kete~
gantungan terhadap :
- Jumlah tenaga yang ada
- Jumlah bahan yang cukup
Sarana angkutan yang dapat menunjang
- Sistim organisasi yang mantap dan baik

- 2 I.3. Masalah lokasi dan bahan
Lokasi proyek transmigrasi umumnya selalu terpencil dan biasanya
tidak dapat dicapai dengan cara biasa, bahkan kadang-kadang bahar.
didatangkan melalui laut dan sungai.
Hal ini disebabkan karena bahan bangunan lokal. yang ada tidak me·
nunjang pelaksanaan pembangunan rumah sehingga harus didatangkan
dari luar lokasi.
Biaya bahan bangunan untuk pelaksanaan proyek menjadi besar dan
hal ini disebabkan karena :
- Investasi-investasi untuk membangun jalan ke dan di lokasi cukup besar;
· Kapasitas mengangkut bahan sangat terbatas karena jalan yang
masih jelek, sehingga memakan waktu yang lama dan membuang

ene~

ji yang cukup besar;
- Hambatan medan yang berat yang mengakibatkan bahan menjadi ru sak dan kurang memenuhi syarat.
Secara teoritis, pada lokasi transmigrasi dengan membuka hutan,
cukup dan banyak tersedia kayu. Tetapi dalam kenyataannya

kontr~

-

tor pematangan tanah tidak ada waktu untuk mengumpulkan dan menyi
'

sihkan kayu-kayu yang dapat dimanfaatkan, karena umumnya mereka

ingin pekerjaan cepat selesai dan target pekerjaan mereka. Kayukayu bekas tebangan tersebut umumnya dibakar. Kalaupun kayu-kayu
tersebut ada dan akan dimanfaatkan, sering terjadi hal ini menjadi masalah dengan pihak kehutanan, karena pihak ini menganggap
kayu-kayu tersebut adalah milik mereka.
I.4. Masalah lokasi dan tenaga.
Tenaga yang terdapat dilapangan terdiri dari tenaga-tenaga

kontr~

tor yang bersifat tetap dan tenaga-tenaga lokal.
Karena lokasi proyek terpencil berakibat kontraktor sangat terbatas dalam pengadaan tenaga yang berpengalaman.
Tenaga-tenaga setempat yang dapat melaksanakan pekerjaan proyek
cukup langka, karena tenaga-tenaga tersebut sangat bergantung kepada musim-musim tani daerah yang bersangkutan.
Hal ini akan berakibat :
- Keterampilan tenaga setempat

ya~g

sangat rendah dan penawaran

harga untuk upah sangat tinggi.
Penyesuaian jadwal waktu pelaksanaan dengan keadaan musim
pat perlu dilakukan oleh·kontraktor.

sete~
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I•5·

Pemecahan masalah.
I.5.1. Pengadaan bahan.
Di lokasi pembangunan proyek
kesinambungan, perlu

adany~

trans~igrasi

yang sifatnya be£·

sistem pengolahan kayu atau ba-

han baku yang ada, .bahkan kalau mungkin perlu dipikirkan
sistem pengolahan bahan baku yang bersifat mobile.
Pengembangan sistem tranportasi khususnya pembuatan jalan
ke lokasi secara baik dan bagus perlu dipikirkan secara rnatang.
Hal ini disebabkan karena pembuatan jalan yang sudah

diper~

keras dan baik akan berakiba·t :
- Lancarnya pelaksanaan pembangunan di lokasi proyek yang
telah direncanakan tersebut;
- Lancarri.ya pemasaran hasil bumi para transmigran;
- Lancarnya komunikasi transmigran dengan daerah luar, sehingga mereka akan merasa betah;
Dengan demikian diharapkan :
- Investasi selanjutnya akan berkurang;
- 1'-iungkin aka.n berakibat dengan adanya transmigrasi yang
bersifat spontan secara

besar-be~aran,

tanpa turut cam -

purnya Pemerintah.

1.5.2. Tenaga kerja.
Perlu

dikembang~an

sistem membangun rumah yang mengurangi

penggunaan tenaga kerja yang terlalu banyak, misalnya sistim prepabrikasi atau prapotong.
Bila

di~nggap

perlu pihak kontraktor pembangunan rumah

me~

bawa tenaga kerja yang sudah terlatih dari Pulau Jawa di samping mempergunakan tenaga-tenaga yang ada dilokasi.
Sudah tentu kalau hal ini dilakukan pihak.kontraktor harus
diberi jaminan untuk mendapat pekerjaan'dilokasi yang lain
sehingga investasi tenaga yang dilakukannya tidak terbuang
begitu sa.ja.
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PEMBANGUNAN PERUMAHAN TRANSMIGRASI DI DAERAH
§BAMBAN DAN BATULICIN. --11.1. Pendahuiuan.
Pengam~tan

lapangan dilakukan dengan tujuan :
a. Pengamatan mengenai organisasi dan administrasi pembangunan
yang bcrlaku.

b. Pengamatan konstruksi perumahan yang telah dan sedang dilaksanakan.
c. Pengamatan terhadap potcnsi setempat khususnya dalam hal bahan bangunan dan tenaga kerja serta sistem pelaksanaan :aem bangunannya.
Daerah atau lokasi yang dijadikan sasaran pengamatan adalah diKalimantan Selatan khususnya :
- Lokasi Sbamban
- Lokasi Batulicin
- Lokasi Pasang Surut Belawang.
Metoda pengamatan.
Informasi ·yang harus diperoloh dilapangan disusun kedalam suatu
daftar yang akan menjadi pegangan bagi sipengamat.
Informasi tevsebut meliputi
- Keadaan fisik dari daerah yang bersangkutan
- Organisasi serta manajemen dari pada pihak perencana, pelak sana dan Kantor Wilayah Transmigrasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat lapangan.
•
- Hal-hal yang bersangkutpaut dengan pihak perencana dan pelaksana.
- Sikap serta pendapat dari pihak transmigran sendiri terhadap
perumahan, lokasi, transportasi dan lain sebagainya.
- Sistem pembangunan rumah
- Sistem pengadaan bahan
- Sistem pcngadaan tenaga kerja.
Pengamatan lapangan dilakukan secara langsung. dari sumber-sum ber informasi tersebut untuk mengadakan wawancara dan pengamatan
secara fisik daerah yang bersangkutan.
Pihak-pihak yang menjndi sumber informasi ialah
- Direktorat Jenderal Transmigrasi
- Kantor Wilayah Transmigrasi setompat.
- Pihak yang terlibat di Departemen Pekcrjaan Umum
- Kontraktor perencana dan pelaksana proyek
-

P~ra

tukang dan trGnsmigran sendiri.
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11:.2. Keadaan fisis geografis Sbamban dan Batulicin.
11.2.1. L e t a k
Proyek pemukiman transmigrasi Sbamban dan Batulicin •erletak dalam·wilayah Kabupaten Kotabaru, sepanjang jalan
lintas Pelaihari, Pagatan dan Batulicin.
Lokasi Sbamban berbentuk memanjang, disebelah utara pantai Tenggara Kalimantqn Selatan. Sedangkan lokasi Ba~u licin terletak lebih kurang 15 km dari pantai Timur (Selat Laut) menuju ke Barato

.

Jarak lokasi Sbamban dari Banjarmasin 220 Km,

sedang~an

dari Kotabaru mencapai 80 Kmo Jarak lokasi Batulicin dari

Banjarm~sin

270 Km, sedangkan dari Kotabaru 50 Kmo

Jarak tersebut dapat ditempuh melalui jalan darat dan
jalan laut dengan perahu motor kecii.
II.2.2. T o p o g r a f i •
Keadaan daorah lokasi transmigrasi Sbamban dan Batulicin
umumnya bergelombang dan makin mendekat kepantai semakin
landai. Ketinggian diperkirakan antara 10 - 75 m di atas
permukaan laut.
IIo2.3o T a n a h
Jenis tanah yang terdapat dilokasi proyek adalah bervari
asi, tanah merah kuning adalah yang paling dominan ter dapat pada permukaan tanah yang bergelombang tersebut.
Pada daerah pantai (dekat) kandungan tanahnya

mengandu~g

pasir dan kurang baik untuk dijadikan lahan usaha pertanian.II.2.4. I k 1 i mo
Daerah Kabupaten Kotabaru beriklim basah dengan ditandai
oleh curahan hujan yang cukup tinggi, dengan intensitas
hujnn sebesar 21)1o
Bulan-bulan dengan 9urahan hujan yang tinggi adalah an tara November - April, sedangkan curahan hujan rendah di
antara bulan Mei - Oktobero
II.2.5. H i d r o g r a f i

o

Didaerah Sbamban dialiri oleh anak-anak sungai kedil yang
berinduk kesungai Sbamban dan mengalir ke laut Jawao
Sedangkan di lokasi Batulicin terdapat sungai Batulicin
yang bermuara ke Selat Laut. Sebelum adanya jalan, sungai
"'F-: · ·-

i

i:::li din

...,,...,.ln~,k~,n

untuk

s~1.r::.na

lo.lulint::ts o
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11.2.6. V e

g

.

e t a s

.

1.

Sebelum adunya penempatan transmigran lokasi Sbamban, kh~
susnya Sbamban I merupakun duerah alang-alang~ Hal ini s~
bagui akibut dari pada sistem pertanian penduduk setempat
yang berpindah-pinduh.
Sebagian daeruh Sbamban dan dilokasi Batulicin adalah merupukan hutan skunder dan hutan belukar yang tidak produ~
tif. Diperkampungan penduduk dijumpai perkebunan karet ,
kelapa dan pisang, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil.
!1~3.

Masalah penyelenggaraan proyek.
11.3.1. Prosedur penyelenggaraan dan keterlibatan •

•

Sebagaimana diketahui bahwa proyek Pemerintah dimulai setelah Daftar !sian Proyek disetujui dan jangka waktu pe laksanaan proyek adalah satu tahun anggaran.
Semua kegintan proyek dari mulai pengamatan lapangan sampai selesainya pelaksanaun, juga satu tahun anggaran.
Hal ini dirasukan terlalu singkat ·untuk suatu proyek be sar seperti proyek transmigrasi ini, apalagi informasi
tentung keadaan ditempat atau lokasi umumnya masih belum
ada samasekali.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 Tentang·Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, setiap kegiatan proyek tidak bisa terlepas dari pada instansi
instansi Pemerintah luinnya yang terlibat.
Mis~lnya

melibatkan pihak Agraria, pertanian, kehutanan,
Dep. PU, Kanwil Transmigrasi, PU Propinsi dan lain seba ~

gainyu.
Dalam pelaksanaannya ada rencana-rencana yang seharusnya
dilaksanakan berurutan, akan tetapi dalam perakteknya tidak dapat berjalan seperti yang telah dir~ncanakan, apa lagi kontraktor yang menangani masing-masing komponen pekerjaan tersebut berbeda.

Mis~lnya

kontraktor pcmbangunan

rumah dan kontraktor pembuatan jalan berbeda.
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II.3.2. P e r e n c a n a a n •
Rencana bangunan rumah transmigrasi sudah ditentukan dan
ditetapkan di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi dan

~operasi,

lengkap dengan syarat-syarat pelaksa-

naannya. Hasil perencanaan tersebut harus melalui Departemen Pekerjaan Umum, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Cipta Karya.
Rencana tataletak rumah dan prasarananya umumnya dilakukan oleh Dinas Agraria.
Kenyataan di lapangan sering

pengukura~

s~

tataletak ini

lalu terlambat dilakukan, sedangkan lokasi sudah siap
dimatangkan·untuk dibangun.
Data tentang keadaan setempat biasanya baru dilakukan

s~

cara langsung di lapangan setelah DIP keluar dan dalam
keadaan yang sangat tergesa-gesa, s~hingga praktisnya p~
rencanaan dilakukan hanya dilakukan di atas kertas saja
dan berdasarkan dugaan-dugaan. Hal ini berakibat pada
waktu pelaksanaan

dilap~ngan

tidak jarang didapat kesuli

tan-kesulitan karena adanya keadaan lapangan yang berbeda.
Misalnya : Bangunan rumah terpaksa dipindahkankarena ditempat yang direncanakan semula dalam kenyataannya adalah
daerah rawa yang tidak bisa dibangun.
Di lokasi Sbamban III ada sejumlah rumah yang harus di pindahkan karena dnerah tersebut tidak bisa dibangun rumah. Dengan demikian maka diperlukan untuk membuka hutan
baru, sedangkan peralatan besar yang diperlukan untuk
itu sudah dipindahkan ke lokasi lain.
Tampaknya masih merupakan hal yang sulit untuk memecah kan masalah bagaimana supayn dalam pengadaan proyek tran~
migrasi dimana banyak melibatkan rencana-rencana dari
instansi lain, prosesnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga apa yang

h~rus

selesai terlebih dahulu dan apa

yang dapat diselesaik.an kcmudian bisa dilaksanakan sebabagaimana mestinya, baik dnlam tahap perencanaan maupun
dalam tahap pelaksanaannya.
Yang tampak kurang diperhatikan dalam perencanaan adalah
\

bangunan"dilokasi. Demikian juga

d~

ngan rumah-rumah yang rencananya sudah disiapkan dari

J~

mengenai total

harg~

karta, tampak dalam parsyaratannya kurang
keadaan setempat.

memperhatika~

- 8 ..

Pengajuan rencana rumah yang diajukan oleh kontraktor r~
mah seperti di Sbamban oleh PT Sasana Karya Kencana di mana kontraktorini mempergunakan sistem prepabrikasi s~
ngat diluar perhitungan.
Hal ini iisebabkan karena masalah utama adalah masalah
transportasi kelokasi guna memenuhi kebutuhan pabrik, s~
perti semen. Masalah ranting-ranting kayu sisa pembukaan
hutan yang diperkirakan banyak, tennyata tidak ada samasekali sebab kontraktor pematangan tanah ingin segera m~
nyelesaikan tugasnya. Akibatnya pabrik mempergunakan kay~
kayu besar yang dihancurkan lebih dahulu oleh tenaga manusia (pakai kampak), baru dapat dihancurkan oleh pabrik.
Dari kenyataan tersebut sewaktu dilakukan peninjauan kelokasi, dari 2000 rumah yang direncanakan, baru selesai
kira-kira beberapa buah rumah saja.-

11.3.3. P e 1 a k s a,n a a n
11.3.3.1. Persiapan.
Hasil wawancara dilapangan menunjukan bahwa u~
tuk menghindarkan keterlambatan pekerjaan kon~
truksi, pelelangan tidak dilakukan, tetapi lans
sung dilakukan penunjukan. Penunjukan ini di lakukan terhadap pemborong yang sebelumnya menang tender untuk kegiatan konstruksi di daerah
dan lokasi lain.
Pembangunan rumah tidak selalu dapat dikerjakan
setelah pembukaan hutan, hal ini disebabkan k~
rena :
- Pengukuran dan pematokan yang harus dilaku kan oleh Dinas Agraria terlambat dilakukan
atau tidak jels dan kurang tepat.
- Jalan yang belum siap untuk dipakai dan di pergunakan, apalagi jembatan-jembatan daru rat yang dibuat, dibuat asal jadi saja.
- Yang paling tragis bahwa kontraktor jalan
dan kontraktor rumah yang berlainan, sehingza kalau kontraktor rumah akan memanfaatkan
jalan yang dibuat, harus seizin dulu dari
kontraktor pembuatan jalan. Apalagi kalau jalan yang dibuat tersebut belum diserahkan.
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II.3.3.2. L

o g i

s t

i

k •

Persediaan kayu di lokasi sebagai bahan banguA
an yang utama, tidak mendukung sepenuhnya.
Akibatnya terpaksa bahan-bahan tersebut harus
didatangkan dari luar lokasi seperti dari Banjarmasin.
Di lokasi Sbamban memang ada perusahaan peng gergajian kayu, tetapi perusahaan inipun ter
paksa mengambil bahan baku kayu dari luar lo kasi untuk memenuhi produksi pabrik.
Pengangkutan bahan-bahan dari Banjarmasinpun
"

mengalami waktu yang lama sebab bahan:..bahan
tersebut harus diangkut melalui laut dengan

k~

pal-kapal motor kecil untuk kemudian kapal-kapal tersebut memasuki sungai-sungai kecil di sekitar lokasi.

-

Dari sinilah bahan-bahan tersebut diangkut kem

bali dengan truk-truk yang muatannya sangat te£
batas karena jalan yang sangat jelek, apalagi
kalau sedang musim hujan. Dengan demikian ba nyak waktu yang terbuang

percuma~

Tidak demikian halnya dengan daerah lokasi Batulicin, sebab dilokasi ini terdapat perusahaan penggergajian Korea (PT.Codeca);
Perusahaan ini diharuskan mensuplai kayu untuk
kebutuhan proyek transmigrasi. Tetapi disayans
kan bahan-bahan yang disuplai tersebut berkwalitas jelek karena merupakan hasil seleksi dari kayu-kayu yang akan dieksport oleh perusa .haan ini.
Selain masalah bahan bangunan terutama masalah
pengangkutan tersebut, buruh untuk pekerjaan
konstruksipun mengalami kesulitan.
Pekerja-pekerja ini pada umumnya adalah petani
setempat dan baru dapat bekerja pada waktu rnasa bercocoktanam beraktir.
Pada masa bercocok tanam selain tenaga kerja
sulit didapat, upahnyapun cukup tinggi.
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II.3.3.3. Metoda pelaksanaan.
Konstruksi perumahan transmigrasi umumnya dimulai dengan membangun sebuah rumah dulu sebagai
model.
Dengan adanya model ini maka jumlah gambar da pat dihemat, karena setiap tukang dapat melihat
langsung contoh konstruksi dari rumah. Juga untuk memudahkan tukang-tukang yang tidak biasa
atau bisa

me~~aca

gambar.

Setiap bangunan rumah yang diborongkan tersebut
dikerjakan oleh 4 - 6 orang tukang. Bahan-bahan
seperti paku, seng disediakan oleh kontraktor,
kecuali bahan kayu yang kadang-kadang diharus kan kepada tukang· untuk mengadakannya sendiri.
Jika rumah tersebut dikerjakan oleh 4 orang tukang, sampai kerangka rumah,bisa siap dalam 2
hari. Sampai dengan selesai samasekali memakan
waktu selama 7 - 10 hari.-

II.3.3.4. P

e n g a w a s a n

Pengawasan lapangan selalu dilakukan oleh pihak
PU Wilayah. Demikian juga sewaktu penyerahan
kerjaan harus disetujui oleh PU Wilayah.

p~

Pemgawasan dilakukan tidak terlalu ketat sebab
kalau pengawasan ini dilakukan terlalu ketat,t_!!
kang-tukang akan lari dan meninggalkan pekerjaan

mereka~

Apalagi sebagian upah telah mereka

terima. Jadi pengawasan dilakukan dengan cara
kekeluargaan

saj~.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan jarang

te~

jadi, kecuali seperti yang terjadi didaerah lokasi Sbamban oleh PT Sasana Karya Kencana.
Keterlambatan dilokasi ini disebabkan karena

p~

ngangkutan bahan baku semen yang merupakan bahan
baku utama dari Banjarmasin mengalami kesulitan
karena jalan yang jelek yang berakibat keterbatasan muatan truk.
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III. PENILAIAN TATA LETAK SERTA BANGUNAN YANG ADA.
III.1. Tata Letak
Desa-desa transmigrasi

sesungguhny~ dap~t

menjadi desa

yang

secara fisik cukup baik dan dapat dikembangkan, karena desadesa ini sudah mempunyai pola yang jelas.
Menurut p~gamatan yang telah dilakukan, lebar jalan 12 m
dan 6 m, tampaknya terlalu lebar. Apalagi keadaan lalulintas
boleh dikatakan sangat kecil dan umumnya terdapat pejalan ka
ki dan sepeda.
Kendaraan roda empat dan roda dua seperti motor terlihat sedikit sekali dan pada umumnya hanyalah kendaraan dari petu gas saja. Dengan demikian_mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan guna memperkecil jalan ini.
Untuk angkutan hasil-hasil desa transmigran ini memang perlu
dipertimbangkan adanya jalan kendaraan yang baik, sehingga
pemasaran hasil pertanian tidak mengalami kesulitan.

-

.

Tidak demikian halnya jalan dilokasi Batulicin. Jalan diloka
si ini cukup baik untuk diliwati oleh kendaraan umum, karena

jalan tersebut dipelihara dan selalu diliwati oleh kendaraan
kendaraan berat PT Codeca.
Kedaan jalan dilokasi Sbamban umumnya sangat buruk sekali ,
sehingga pemasaran hasil ·pertanian para transmigran mengalami kesulitan. Hal ini adalah merupakan salah satu keluhan
yang dikemukakan oleh para transmigran sendiri.
III.2. B a n g u n a n
Mengenai bangunan rumah baik di lokasi Sbamban maupun dilo kasi Batulicin terlihat cukup baik.
Pondasi untuk rumah terbuat dari kayu besi bulat
litas baik. Pondasi ini ditanam sedalam 50 Cm.

yan~

berkw~

Dinding rumah disayangkan banyak terlibat tertimbun dengan
tanah timbunan lantai, sehingga dikhawatirkan tidak dapat be£
tahan lama.

•

Dengan demikian walaupun rumah ini dikapur dan bagian bawahnya tersebut dicat (solinem), kalaupun terendam dengan tanah
dapat dipastikan akan cepat lapuk. Apalagi bahan kayu yang
dipakai bahan yang berkwalitas jelek.

LAMPIRAN FOTO
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Lokasi Tra :1s migrasi di Sbamban. Pek e1jaan sedang melakukan pcma tangan tanah .

Pc matangan ta 11:1it sudah dilakukan. Untuk membangun
r um~ h. perlu 61' ~ k ukan pengukuran dan pematok au
ol:-h Dmas r\10. 11·ia .

Jalan di lokasi Transmigrasi Sbamban. Terlihat jalan
sangat Iebar dan mulus . Tetapi kalau hujan turun,
jalan menjadi licin dan berbahaya .

Peroaikan dan pembuatan jembatan yang sedang dilakukan . Terlihat kendaraan umum menunggu untuk liwat .

Terlihat keadaan jalan yang jelek. Toyota Hardtop untuk
liwat saja perlu dikomandokan agar tidak terperosok
ke jalan yang parah.

Jalan di lokasi transmigrasi Sbamban. Hujan turun jalan
menjadi licin . Penghijauan tidak terdapat dipinggir jalan .
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Balok-baloh. ka yu di Lokasi Batulicin. Balok-balok ini
adalah kt>punya.m PT Codeca (Perusahaan Korea). Setelah jadi papan , yang baiknya diekport dan yang jelek
disuplai untuk rumah transmigran .

Sebagian hasil p cn~c
perusahaan pc;1ggv _
sil inipun tidak dap :il
papan untuk rum :il1
dari Banjarmasin .

Terlihat tiang-tiang yang nantinya akan dipergunakan
untuk mem buat kerangka rumah transmigrasi.

Terlihat sebagian seng yang akan dipergunakan untuk
penutup atap rumah transmigran.

Terlihat tiang-tiang tersebut sudah berdiri, sebagai tin- .
dakan awal untuk membuat rumah.

Kerangka rumah telah berdiri. Pengerjaannya dilakukan
oleh 4 orang. Sampai kerangka ini berdiri memakan
waktu selama 2 hari.

kay u yang dilakukan oleh
, u di lokasi Sbamban . Halt lh i se luruhn ya kebutuhan
· ·• nhahan didatangkan
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Terlihat kerangka-kerangka rumah yang sudah berdiri
te tapi beluin ditutupi oleh atap seng. Penutupan atap
ini sengaja belum dilakukan karena menurut keterangan
petuga~ scring seng ini diambil dan dicuri oleh orang.
Mungkin transmigran sendiri dan mungkin pula para
lransmigran yang sudah ada.

Karena terlambat transmigran datang ke lokasi juga merupakan alasan atap tidak dipasang. Terlihat alang-alang
sudah tumb~ tinggi kembali.

Tertihat pemasangan papan dinding cukup baik. Tetapi
kadang-kadang papan dinding yang paling bawah tertimbun oleh urugan lantai, sehingga dikhawatirkan cepat
menjadi lapuk.

Kadang-kadang atap dipasang terlebih dahulu dan baru
kemudian dindingnya. Menurut keterangan hal ini dilakukan karena untuk menghindarkan panas matahari
dalam pengerjaan selanjutnya.

Rumah Transmigrasi di lokasi Sbamban dan lokasi
Batulicin yang siap · untuk dikapur dan kemudian dihuni~ dengan halaman sekitamya yang mulai ditumbuhi

Bangunan umum yang fungsinya sebagai Mess di lokasi
Sbamban.

~-alang.

IS

Sistem membuat kakus di Iokasi non pasang surut
Sbamban, Kerangka dibuat lebih dahulu.

Gambar bawah :
Pabrikfikasi untuk panil dinding rumah transmigrasi
di lokasi Sbamban.

Tahap selanjutnya kerangka ditempeli dengan papan
sebagai fungsi dinding, untuk kemudian baru atap seng
di pasang.

Menurut rencana semula bahan baku pabrik adalah
ranting-ranting bekas tebangan atau pematangan tanah.
Dalam kenyataanny a ranting-r~ting tersebut tidak terdapat karena kontraktor pematangan tanah membakar
bekas tebimgan tersebut untuk mengejar target. Akibatnya bahan b$u tersebut diambil dari balok-balok kayu
yang tidak terpakai. Sebelum digilas oleh pabrik, balok. · balok kayu tersebut ~ikampak sekecil mungkin yang
dikerjakan oleh tenaga manusia. Dengan demikian waktu
pengerjaan akan bertambah dari rencana semula.
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Kayu-kayu yang sudah dihancurkan tersebut, kemudian
dikumpulkan dal~ suatu tempat untuk kembali dimasukkan ke dalam mesin pengaduk.

Terlihat , balok-balok kayu yang telah dikampak terse6ut baru dimasukkan ke dalam pabrik, untuk lebih
diperhalus lagi.

Bahan yang keluar dari m.esin pengadukan, 'perlu dilakukan pemerataan· pengadukan kembali yang dikerjakan oleh tenaga manusia.

Gambar atas dan gambar bawah
Tampak terlihat pencetakan panil untuk dinding sedang
dilakukan, yang juga dikerjakan oleh tenaga manusia.
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Setelah kering panil-panil tersebut dibuka dengan hatihati agar tidak pecah. Setelah dibuka baru diangkat
kembali ketempat penjemuran agar panil-panil tersebut
kering benar-benar.

Gambar atas dan gambar bawah
Pencefakan panil-panil dinding tersebut perlu juga diratakan. Setelah rata , cet;tk.an ini dibiarkan ..± 2-3 hari
menunggu kering urituk kemudian dijemur.

Tampak terlihat panil-panil tersebut dikeringkan dipanas matahari.

Tampak panil-panil dinding tersebut sudah mulai kering
dan sudah siap untuk diangk.J t ke lokasi.

Tampak panil-panil yang kering tersebut 4iapgkut oleh
4 orang naik ke atas truk , guna dibawa k.elpkasi untuk
dipasang.
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