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STRATEX;I IY\N

I<EBIJASANAAN DEPARI'.EMEN PEKERJAAN lMJM

DALAM MENUNJANG PR)GRAM TRANSMIGRASI.

I.

PENDAHULUAN

Disadari bersama bahwa program Transmigrasi memegang peranan
yang sangat penting bagi berhasilnya usaha-usaha pembangunan nasional.
Dalam pengertian ini Departemen Pekerjaan Urrn..un telah pula melandasi
penyusunan kebij aksanaan pembangunannya dengan rumusan -rumusan upaya
untuk menunjang Program Transmigrasi.
Upaya yang dimaksud dengan sendirinya akan terbatas pada bidang tugas
Departemen Pekerjaan Umum yaitu sarana dan prasarana pengairan, jalan
raya dan kecipta karyaan.
Dalam pada itu Program Transmigrasi sendiri merupakan kegiatan intersektoral yang cukup kampleks,karena menyangkut bidang-bidang
pembangunan yang banyak dan luas . Sementara i tu peranan prasa rana
dan sarana pekerjaan umum pada umurnnya juga bersifat pendukung dan pe
nunjang sektor-sektor pembangunan lainnya yang banyak dan luas.
Dengan demikian Departernen Pekerjaan Umum dalam rnenunjang program
Transmigrasi akan menghadapi derajat kompleksitas yang sernakin besar.
Dengan sernakin besarnya derajat kompleksitas pelaksanaan tugas, pada umUITUlya di tuntut pula pengerahan surnber daya yang sernakin b~
sar baik tenaga maupun dana. Pada kenyataannya ki ta sama- sarna rnenyadari bahwa sumber day a yang ki ta miliki dewasa ini rna~ih terbatas.
Disamping itu meningkatnya derajat kornpleksitas juga rnenuntut
usaha-usaha keterpaduan yang semakin ketat. Hal ini kecuali membutuh
kan peningkatan stunber daya, juga memmtut penajarnan dalarn pendekatan
pendekatan yang harus ditempuh yang pada gilirannya akan pula rnenuntut
derajat profesionalisme yang semakin tinggi.

II.

PERKEMBANGAN ..... .
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II.

PERKEMBANGAN PEMBIXMN PRASARANA DAN

SARANA PEKERJAAN lMJM.

2 .1 . KFADAAN PRASARANA DA'l SARANA PEKERJAAN l.MJM.

Sebagaimana telah dikemukakan, pada dasarnya pembangtman prasarana dan sarana Pekerj aan lhnum merupakan tmsur penduktmg dan pemmjang sektor-sek"tor peni>angtman nasional. Sifat kegiatan tersebut mem
bawa konsekwensi bahwa pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan
Umum perlu dikaitkan dengan penmasalahan-permasalahan, sasaran-sasar-

an, serta target-target sektor lain, dalam rangka dukungan serta

pe-

ntmjangan prasarana ini keoada pembangtman nasional secara keselu ruhan.
Dalam hubungan itu, hasil pembangunan selama ini meskiptm su.dah dapat dikatakan mernberikan dulungan dan penunjangan yang semakin
baik, namun karena relatip rendahnya tingkat pernbina:an yang telah di.berikan d.i.m;isa lalu, r.asih memmjukkan

adanya~bagai

Kondisi prasarana pada urm.unnya masih jauh dari memadai.

persoalan.

Memadai

ti-

dak saja secara kuantitatip dalam arti fisik, panjang jalan/jembatan,
banyaknya prasarana pengairan, pen.unahan, penyediaan air bersih tetapi juga kualitatif dalam arti standar kualitas prasarana tersebut.
Dalam ukuran atau dimensi tuntutan kebutuhan, hal demikian akan terlihat dari masih rendahnya jumlah penduduk yang terlayani sesuai dengan
standar yang ki ta ingini dan masih belum menyebar luasnya keseluruh
pelosok tanah air.
2.2. CIRI-CIRI UMJM PRASAR-\.\A

DA~

SAR-\NA PEKERJMN UMUM.

Usaha-usaha pembinaan prasarana dan sarana yang telah dijalan
kan pada masa lalu,menunjukkan tingkat keterbatasan yang cukup besar.
Hal ini pada gilirannya telah pula memberikan tekanan pada perkemban[
an sektor yang harus

diduk~g

dan ditunjang.

Keadaan seperti ini

dapat diperkirakan akan rrenirnbulkan masalah-masalah pernbangunan,
diantaranya yang rnenonjol yalah :

a. Peningkatan ...... .
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a. Peningkatan produksi pangan yang masih belum mencukupi dan
belum meluas.
b. Peningkatan pelayanan kependudukan yang belum tinggi dan
belum meluas/merata.
c. Peningkatan kesempatan kerj a yang masih belum tinggi dan
belum meluas/merata.
d. Peningkatan keserasian perkembangan antara kota dan pedes~
an yang masih rendah.
e. Peningkatan keseirnbangan antar daerah yang masih rendah.
f. Peningkatan pembukaan daerah terisolir yang masih terbatas
dan belum meluas.
g. Peningkatan pelayanan arus barang dan mobilitas manusia
yang masih rendah dan belum meluas.
Dilihat dari sudut prasarana dan sarana pekerjaan umum masalah-masalah tersebut memberikan ciri-ciri tertentu pada prasarana dan
sarana yang telah ada. Ciri-ciri tersebut pada umumnya mengarah pada
tingginya ••kepekaan" prasarana dan sarana yang ada dalam melayani keKepekaan
butuhan pembangtman dan kehidupan masyaralcat pada umumnya.
)~g dimaksud dapat dilihat dari sudu~ antara lain :
kemampuan struktur prasarana &sarana yang tidak terlalu
tinggi,
- kesempumaan j aringan prasarana & sarana yang belum tinggi,
dan
- kuantitas dan kualitas penyediaan sarana yang belum tinggi.
~

Menyadari tuntutan pembangunan yang masih besar dimasa dekat
ini disatu pihak dan terbatasnya sumber daya yang dapat disediakan di
lain pihak kiranya derajat kepekaan yang tinggi tersebut masih akan
merupakan kenyataan dan perlu diterima dengan segenap kewaspadaan.
Kewaspadaan ditujukan baik dari pernanfaatan prasarana dan sarana yang
sudah dirniliki mauptm dari usaha pengadaan prasarana dan sarana yang
baru.

II. SASARAN .....
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3.1. U MUM

Repelita III telah rnencanangkan sasaran-sas aran pembangunan
yang cukup besar. Dalam Repelita IV sasaran pembangunan nasional masih harus rneningkat sesuai dengan tahapan pembangunan nasional. Sesu
ai dengan kedudukan prasarana dan s~rana pekerj aan umum dalam pemba ngunan nasional , Departernen Pekerj aan Umum tidak dapat lain
kecuali
harus juga meningkatka n sasarannya sehingga secara nyata dapat memenu
hi fungsinya dalam rnendukung dan menunjang sektor-sekt or pembangunan
nasional.
Disamping usaha untuk rnenjamin agar kegiatan masyarakat dapat
tetap terj amin, Departernen Pekerj aan UmlDTI dalam mengamati sasaran pem
bangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang terutama"Ire ngkonsell
trasikan pada sektor-sekt or pembangunan yang penting berikut:
a. Pernbangtman Pertanian, khususnya :
- Peningkatan Produksi Pangan
- Peningkatan eksport bahan pertanian.
b. Pengernbangan industri.
c.

~~salah

Energi.
d. Pernbangunan Perhubungan .

e. Program Transmigra si.
f. Perbaikan Kesehatan Masyarakat.
g. Perbaikan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
h. Pengembangan Pariwisata.
i. ~~salah Koperasi.
j. ~bsalah Tenaga Kerja.
Dalam pada itu dilihat dari sudut dukungan prasarana dan sara
na pekerjaan umum, keadaan resesi dunia yang telah rnenurunkan penda patan negara dari sektor rni.nyak,akan rnemberikan tambahan beba.n usaha
pe:nbinaarmy a.

Usa'l1a substitusi pendapatan nagar a rnelalui peningkatan

ekspor kaooditi non-minyak ak.an berarti Ireningkatny a tuntutan akan

pt:"asal:"arta.

da.n •••••••

5

prasarana dan sarana baik untuk nerrlukung peningkatan produksi mauptm
penyalurannya ke pelabuhan-pelabuhan ek.sp:>r. Hal ini pertarna-tama
akan tercennin pada mmingkatnya sasaran sekto~-sektor strategis tersel::ut dan pada gilirannya rrem.mtut peningkatan sasaran prasarana dan
sarana pekerjaan unun.

3.2. TRANSMIGRASI.
Khususnya yang rnenyangkut program Transrnigrasi, telah disada!_
i bahwa sasaran selama Repelita III sebesar 500.000 KK merupakan jumlah yang tidak kecil. Tidak kecil baik dilihat dari trmtutan tekanan
penduduk yang besar dan tidak rnerata mau:pun dari kesiapan pelaksanaan
programnya.
Melihat pada tingkat pencapaian sasaran selama kurun waktu Repelita III ini dan menyadari akan besarnya tuntutan pembangtm.an nasional, k!_
ranya peningkatan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (Repel!_
ta IV) adalah suatu hal yang wajar.
Sesuai dengan peranan prasarana dan sarana pekerjaan umum dalam pembangunan, peningkatan sasaran tersebut berarti pula tuntutanakan
peningkatan sasaran Departerren P. u. dalam menunjang program Transmigrasi
dalam kunm waktu tersebut.

Usaha rnencapai sasaran yang dimaksud antara

lain melalui :
.3.2.1 Pembangtman jalan-jalan nntuk membuka daerah-daerah Trans-

migrasi dan memungkinkan pengangkutan barang serta mobilitas manusia.
3.2.2

Pengembangan daerah rawa untuk dikembangkan menjadi daerah
transrnigrasi yang produktip berdasarkan pertanian pangan
dan perikanan.

3. 2. 3. Penyediaan j aringan irigasi yang dilakukan secara bertahap.

3. 2. 4 Perencanaan kawasan-kawasan transmigrasi yang sesuai dengan

perencanaan tata ruang secara nasional.
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IV. KENDALA-KENDAIA YANG DIHADAPI.

Pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan (Repelita
I, II dan III) serta perkiraan-perkiraan keadaan sosial ekonorni dimasa mendatang, lremberi petrmjuk ba.hwa beberapa kendala tertentu kiranya
masih akan berpengaruh pada pelaksanaan pernbangunan dalam kunm waktu
5 tahrm mendatang iili. Kendala-kendala yang d.inaksud diantaranya yalah:

1.

Ketersediaan Dana Pembangunan.

Resesi yang melanda ekonomi dunia dan belum mantapnya diversi
fikasi ekspor sebagai faktor-faktor yang sangat menentukan penerimaan
negara, dan makin membesarnya impor serta kecenderungan perekonomian
chm.ia yang tidak menentu dewasa ini, memberikan gambaran yang kurang
cerah terhadap keuangan negara, yang pada gil i rannya akan membatasi
besarnya dana pembangt.man.
2.

Kemampuan Pelaksanaan.

Keberhasilan pembangunan juga tergantt.mg pada kemarnpuan pela~
sana pembangunan itu sendiri, dalam hal ini disamping para pengelola
(managers) proyek, juga Kontraktor dan Konsultan Nasional.
Kemampuan Kontraktor dan Konsultan Nasional baik teknis maupun manaj~
men dan keuangan saat ini pada UJill.UJU1ya masih beli..Uil memadai.
Kecuali
itu jumlahnyapt.m tidak merata.
3.

Tenaga terampil.

Ketersediaan tenaga-tenaga terampil dan berpengalaman yang
akan menangani pembangunan merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.

Dewasa ini ketersediaan tenaga-tenaga terse-

but baik dalam jumlah maupt.m kemampuannya adalah sangat terbatas.
4.

Waktu Pelaksanaan.

Pembangunan Nasional telah ment.mtut segera berfungsinya pras~
rana dan sarana pekerjaan unn..un. Penanganan kearah yang terbaik pada
kenyataannya rembutuhkan waktu yang lebih panj ang.

Keterbatasan waktu

untuk pelaksanaan perlu dipandang bukan sebagai faktor penghambat.

5.

Koordinasi ..... .

7.

5.

Koordinasi.

Ttmtutan koordinasi menrpakan konsekuensi logis dari usaha re~
capai keberhasilan -pelaksanaan program pembangtman prasarana dan sarana pekerjaan umum yang mendukung dan menunjang berbagai sektor pemantapannya dittmtut untuk mengikuti prosedur koordinasi yang ketat

agar

terjamin tingkat keterpaduan yang setinggi-tingginya.
6.

Tertib Pembangunan.

Sejalan dengan usaha untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembangtman dituntut untuk mengikuti per syaratan tertib administrasi maupun tertib pelaksanaan perrbangunan.
Diikutinya tertib ~guhan pe:tlu dipandang sebagai faktor yang
rnembantu keberhasilan perrbangunan.

V.

STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN.

5.1. Urn urn.

Secara

tnnt.m1

nntuk menghadapi sektor-sektor penting yang perlu

di tunj ang dalam melaksanakan perrbangnnan nasional secara tertahap, se
telah rnanperhatikan besarnya sasaran dan adanya kerrlala-kendala yangharus diperhitungkan, Dep. Pekerjaan Unum melandasi prograrnnya dengan
strategi dan kebijasanaan berikut.
5.2.1 Strategi.
Sejalan dengan maksud dan tujuan pembangunan prasarana dan s~
rana pekerj aan umum, maka strategi panbangunan dalam penyusunan prograrn/proyek Departernen Pekerjaan Umum dirumu.skan sebagai ber ikut:
1.

~mmjang

secara terkoordinasi dan sinkron Program-program Na-

sional yang penting yang bertujuan meningkatkan perikehidupan
ekonomi dan sosial untuk menuju ke pencapaian masyarakat yang
makmur, adil dan sejahtera.

2 . Mendorong ..... .
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2. Mendorong tenrujudnya keseirnbangan antar wilayah dalam hal tin&_
kat pertuni:>uhannya, yang diukur dengan tingkat keDI.ldahan da.lam
usaha rnasyarakat me11enuhi kebutuhannya, melewati mekanisme saling mengisi, saling ketergantungan dan saling mernbutuhkan.
3. Mewujudkan penyediaan prasarana dalam ke-PU-an yang mampu mendo
rong adanya tingkat keiTUda.han yang merata bagi rnasyarakat di s~
atu wilayah, sehingga melancarkan usaha mereka dalam memenuhi
kebutuhan untuk hidup sehari-hari, melakukan kegiatan usaha,dan
memperoleh serta mernanfaatkan kesempatan kerja.
4. Memadukan berbagai langkah penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral, yang meliputi penanganan bersama dalam perancangan/pere~
canaan, penda)~gunaan pencapaian sasaran serta sinkronisasi
pengadaan dan penggunaan dana dengan mengadakan konsultasi sektoral dan regional.
5. Mengusahakan kelancaran jasa distribusi dalam rangka memperlancar pemasaran produksi, dan dalam menekan biaya angkutan.
6. Mernanfaatkan secara optimal potensi sumber air dan laban dalam
wilayah-wilayah sungai (atau sistem sungai tertentu) dengan memasukan berbagai kegiatan lintas sektoral, khususnya kegiatan kegiatan yang mendayagunakan sLDTiberdaya air, ke dalam suatu ren
cana Pengembangan i'iilayah Sungai sebagai suatu cara pendekatan
wilayah dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber-surnber air.
7. Menggt.m.akan semaks imal nrungkin bahan dalam negeri dan meningka!_
kan kemampuan pengusaha-pengusaha Golongan Ekonomi Lemah yang
bonafide.
Diusahakan peningkatan kemampuan para Kontraktor dan Konsultan
Nasional sebagai partner dalam pembangunan dan untuk meningkatkan peranan para kontraktor dan konsultan Nasional tersebut dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
8. Meningka tkan pengaturan dan pengawasan, pembinaan dalam bidang
ke-PU-an untuk meningkatkan tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pemanfaatan.

b. Kebijaksanaan .....
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5.2.2 Kebijaksanaan.
Seperti diketahui, kerangka Repelita IV, telah diUIII..D1lkan
oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 1983 yang lalu.
Berpedanan pada itu, sejalan dengan strategi tersel::ut diatas,
kebijaksanaan pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an dalam
kurtm waktu 5 tahun rnendatang (Repelita IV) karni sarankan sbb:

1. J'.temberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap proyek-pro-

yek yang dapat cepat berfungsi untuk menunjang keberhasilan
sektor-sektor penting tersebut diatas.
2. Lain daripada itu proyek-proyek yang_ dapat menyerap tenaga
kerja yang cukup banyak di daerah-daerah yang padat penduduknya, mendapat perhatian utama.
Penggunaan alat-alat hanya dilakukan untuk menunjang tenaga
manusia atau jika pekerjaan itu memang harus dilaksanakan
dengan peralatan dan di daerah-daerah yang sulit mendapatkan
tenaga kerja yang diperlukan.
3.

tahapan dalam menye lesaikan sasaran pernbangunan,
artinya sasaran fungsional tidak diselesaikan sekaligus,
melainkan secara bertahap sesuai dengan keperluan, sehingga
sebeh.nn sasaran keseluruhan dapat diselesaikan, rnaka pada
tahun- tahun pertama pembangunan, bangunan -bangunan prasarana
telah dapat berfungsi pada tingkat tertentu, dengan catatan
bahwa hal ini secara telmis dapa t dipertanggungj awabkan.
~nempuh

4. r-tenempuh tahapan dalam memenuhi standar sasaran pembangunan,
artinya persyaratan standar telmis terbaik akan dicapai seca
ra bertahap sesuai dengan dana yang dapat disediakan.
5. Mengenai proyek-p~oyek besar, prioritas diberikan kepada pr~
yek-proyek lanjutan dan proyek-proyek pembangunan prasarana
yang langsung mendukung dan menunjang produksi pangan, penge!.!!_
bangan industri dan peningkatan perhubungan sesuai dengan
prioritas yang digariskan dalam GBHN 1983 dengan segala segi
keperluan prasarana.
6. Pendayagunaan dan penertiban pemanfaatan hasil-hasil pembangunan prasarana pekerjaan umum.
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7. Meningkatkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam ran£
ka pendayagunaan sumberdaya yang tersedia, seperti dana, bahan-bahan dan alat-alat serta sumberdaya manusia.
8. Pemanfaatan secara efektif bantuan luar negeri se~agai unsur
komplementer untuk lebih mempercepat terwujudnya pembangunan
prasarana fisik dan sarana dalam lingkungan ke-PU-an.
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5.2. TRANSMIGRASI
Sejalan dengan strategi dan kebijaksanaan urnurn dalam penyusunan
prograrn/proyek Departernen Pekerjaan Urnurn seperti dikernukakan diatas,
khusus untuk program transrnigrasi, beberapa kebijaksanaan berikut
kiranya perlu dipertirnbangkan dalam menyusun program/proyek Transrnigrasi dalarn kurun waktu 5 tahun rnendatang.
1. Secara umurn berpegang pada ~ebijaksanaan urnurn pro:;rarn transmigrasi dan menterjanahkannya ke dalarn kriteria yang berlaku ba.gi senru.a
sektor, dia;1taranya yalah :
1.1. rnenunjang pernbangunan daerah
1.2. rneningkatkan daya guna dan hasil guna surnber daya alarn

1.3. rnernperluas landasan bagi sektor lain
1.4. rnenjarnin transrnigran dapat berkernbang secara mandiri

dengan cepat.
2. Jika pada suatu wilayah, perkernbangan transrnigrasi didasarkan pada pertanian (baik pertanian ~an ataupun perkebuna~ ,
rnaka kemampuan tanah (land capability) harus benar-benar diteliti secara cermat sebelurn wilayah tersebut dikembangkan
sebagai kawasan transrnigrasi.
Harus diatur pula tindakan-tindakan untuk rneningkatkan kern~
puan tanah sesuai dengan jenis tanarnan yang direncanakan.
Hal ini berlaku baik untuk "lahan kering", rnaupun "lahan basah".
3. Hal ini juga berlaku bagi transrnigrasi nelayan, yang rneskipun
usaha utamanya adalah perikanan, akan tetapi para transmigran
nelayan harus juga dapat rnenikrnati produksi hasil pekarangan/
halarnannya.
4. Mernberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proyek-proyek
yang mernpunyai aksesibilitas tinggi (rnudah dicapai) •
5. Memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proyek-proyek
yang lokasinya sedernikian rupa sehingga tidak terlalu sulit
pemasaran hasil produksi para transrnigran.
Oleh karena itu harus diperhatikan pula daerah pernasaran yang
dapat menarnpung hasil produksi para transrnigran.

6. Mernberikan ••••.•
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6. Mernberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proyek-proye k
yang mempunyai skala tampung yang besar. Prioritas juga diberikan untuk lahan-lahan kecil yang nernenuhi persyaratan :
a. mempunyai kemampuan tanah yang tinggi
b. akan mempunyai dampak yang positif terhadap
s€hingga akan sangat
perkembangan masyarakat setempat
besar hasil gunanya .-

7. Penyediaan aksesibilita s riil di prioritaskan pada lokasi
lokasi ·_yang telah berfungsi dan pada waktu pemukiman mulai
ditempati.
8. Rencana jaringan jalan transmigrasi hendaknya di~
dan terpadu
sedemikian rupa, sehingga secara sinkron
merupakan bagian daripada jaringan jalan wilayah ybs.,
bahkan dapat merupakan atau dikembangkan menjadi jalan
penghubungan antar wilayah atau antar propinsi.
9. Menempuh tahapan dalam memenuhi standar teknis aksesibilitas, dengan catatan bahwa tiap-tiap tahapan secara teknis
harus dapat dipertanggun g jawabkan.
10. Dalam memanfaatkan daerah rawa untuk transmigrasi , perlu
mendapat perhatian a.l. :
10.1

10.2

kemampuan tanah (land capability) harus
benar-benar diteliti dengan cermat, termasuk keadaan gambut.
Persediaan air minum harus merupakan bagian
yang jelas dari Program penempatan transmigran di "lahan basah".

10.3

Pembinaan kepada para transmigran dalam
hal pengaturan air serta cara bercocok tanam
didaerah bekas rawa, harus merupakan bagian
yang jelas dalam kegiatan pembinaan setelah

penempatan ••••
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penempatan para transmigran;

dalam

hubungan ini perlu ada proyek-proyek
percontohan yang merupakan unsur penyuluhan
kepada para transmigran yang belum biasa
dengan cara pengaturan air di daerah-daerah
10.4

bebas rawa.
Lahan ke II perlu dibersihkan pula agar
jangan menjadi sarang hama dan binatang-binatang
pengganggu yang dapat mempengaruhi keberhasilan
produksi di Lahan ke I atau daerah produksi
disekitarnya, yang berarti dapat memepengaruhik~
hasilan Pro::rrarn Transmigrasi khususnya di lahan basah •.
Mengingat pembersihan (land clearing) lahan ke II
didaerah rawa merupakan pekerjaan yang amat berat
bagi para transmigran, maka disarankan 2 alternatif sbb.:
10.4.1

Pekerjaan land clearing

tersebut

dilaksanakan dengan sistim kredit,
seperti yang sudah berlaku untuk
kegiatan pencetakan sawah.
10.4.2

Pekerjaan tersebut dilaksanakan
oleh Pemerintah, dan lahan tersebut diberikan kepada keluarga
transmigran lainnya.
Dalam hal ini, ada permasalahan
luas lahan per kepala keluarga yang
perlu mendapat penyelesaian.

Mengingat land clearing di lahan ke II di daerahdaerah beKas rawa ini dapat mempengaruhi keberhasilan Program transmigrasi lahan basah, maka
perlu ada keputusan segera mengenai hal ini.
10.5

Dalam rangka memilih lokasi daerah transmigrasi lahan
basah, perlu diperhatikan prasarana perhubungan/
pengangkutan (terutama untuk lalu lintas air) sehingga
tidak menghambat pemasaran hasil produksi para transmigran.
Agar dalam pengangkutan hasil produksi tersebut, harga
hasil produksi tidak ditentukan semaunya oleh para
pemilik ..•..
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pernilik sarana pengangkutan (kapal, perahu
dsb.), rnaka rnelalui kegiatan kooperasi perlu
diusahakan sarana-sarana pengangkutan air,
sebagai bagian dari kegiatan pernbinaan.
11. Karena para transrnigran kebanyakan berasal dari daerahdaerah pertanian sawah, rnaka pada waktunya para transrnigran akan rnenghendaki persawahan yang beririgasi.
Dirnana secara teknis hal ini rnemungkinkan, pernerintah
akan rnengusahakan jaringan-jaringan irigasi secara bertahap dalarn rangka rnenunjang perkernbangan transrnigrasi
11.1

Oleh karena itu, seyogianya pada waktu rnerencanakan kawasan-kawasan transrnigrasi,
kernungkinan-kernungkinan akan dibangunnya
jaringan-jaringan irigasi itu sudah diperhatikan. nengan dernikian dapat diharapkan bahwa
biaya ganti rugi dan pernbebasan tanah dapat ditekan rnenjadi sekecil-kecilnya.

11.2

Mengingat pernbangunan jaringan (saluran dan
bangunan) irigasi itu rnemerlukan waktu yang
lama dan dana yang cukup besar, rnaka diprioritaskan jaringan irigasi kecil (rnernberi
air ke lahan tidak rnelebihi + 2000 ha) dan
kalau sikap tanggap dari para transrnigran
cukup besar, juga irigasi sedang (antara
~ 2000 ha dan ~ 10.000 ha.)

12. Untuk rneningkatkan gairah berproduksi dari para transrnigran, pernasaran hasil produksinya harus cukup terjarnin.
Untuk itu paberik-paberik pengolah hasil produksi akan
sangat berrnanfaat, tidak saja untuk rnernberikan tarnbahan
kesernpatan kerja, akan tetapi juga untuk peningkatan
gairah berproduksi para transrnigran. Hal ini akan pula
rnernberikan dorongan dalarn rangka pengernbangan wilayah
secara terpadu yang diingini oleh sernua fihak.
Dalarn rnendirikan paberik-paberik tersebut, disarnping
sektor pernerintahan, dapat di ikut sertakan pula sektor
swasta.
VI. KESIMPULAN •....
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VI. K E S I M P U L A N
1.

Program Transmigrasi yang mempunyai peranan yang
sangat penting,.bagi berhasi1nya usaha-usaha pembanguna~

per1u didukung dan ditunjang o1eh berba-

gai sektor yang erat kaitan dengannya.
Prasarana dan sarana bidang ke-PU-an ada1ah
merupakan sa1ah satu bidang penting yang di.Iraksln.
2.

Besarnya program transmigrasi dan tingginya komp1eksitas pelaksanaan program

~tut

upaya-upaya

tertentu dalam menunjang program tersebut. Upaya tsb.
rnak.in t:erlu dipertajarn roongingat adanya kendala-kendala

terutama dana, tenaga dan waktu pelaksanaan.
3.

Ketajaman da1am menetapkan program tidak saja
di tuntut dalam rangka menunj ang pelaksanaan program narnun
lebih-lebih dalam merumuskan program Transmigrasi
itu sendiri.

4.

Ketajaman yang dimaksud terutama menyangkut kriteria:
4.1

kelengkapan dalam mempertimbangkan
kebijaksanaan umum penyelenggaraan
Program Transmigrasi.

4.2

tingkat aksesibilitas lokasi, sesuai
dengan tahapan pengembangan tata-ruang
maupun pengembangan pemukiman.

4.3

skala pemukiman&lam kaitannya dengan
nilai guna prasarana & sarana yang
harus disediakan.

4.4

kemungkinan pemasaran dari hasi1-hasil
produksi para transmigran.

4.5

memberi kewenangan yang lebih besar
dan lebih tegas kepada petugas setempat
yang diberi tugas koordinasi pembinaan
setelah para transmigran ditempatkan.

Tanpa ketajaman kedua belah pihak yaitu yang ditunjang
dan yang menunjang, serta serasinya usaha penajaman
tersebut, sukarlah dijamin keberhasilah Progran Transmigrasi yang menyeluruh.
5. Perlu •..••
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5. Per1u didukung sekuat-k uatnya o1eh semua fihak
maksud pemerin tah untuk meningk atkan keterpad uan
da1am rangka rea1isa si Program Transmi grasi.
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 1983
MENTER! PEKERJAAN UMUM
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