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Rekomendasi Upaya Peningkatan Pendapatan
Kendala Pengusahaan Komoditas Andalan
Dalam mengusahakan komoditas andalan petani, terdapat kendala yang dapat dikategorikan sebagai kendala
umum yang dihadapi oleh petani di semua lokasi studi, serta kendala spesiﬁk di masing-masing lokasi studi.
1.

Kendala Umum Pengusahaan Komoditas Andalan

Desa

Bram Itam Raya
Mekar Jaya
Sidomukti
Pandan Sejahtera

Akar Masalah
Serangan jamur batang pohon
sawit / pinang
Serangan jamur akar putih pada
akar kopi
Serangan hama babi pada
tanaman muda, tikus, monyet,
tupai

Akibat
Batang sawit/pinang busuk,
tumbang, mati
Tanaman kopi layu, daun
kuning, mati
Makan pucuk bibit, kulit batang
jelutung, batang pohon
rusak/patah, mencabut tanaman
muda, mencari cacing di akar
sawit, pinang, sayuran

Solusi Petani
Lahan sawit/pinang diberi
dolomit/kapur,
Dicangkul sekelilingnya,
diganti tanaman pinang
Tanaman muda dan
sayuran mati, disulami,
hama diburu

Serangan rayap pada pangkal
pohon dan batang sawit

Pohon sawit tumbang, mati

Diberi racun

Sumber: Diskusi Kelompok Terarah dengan petani di lokasi studi, 2017

Kendala Spesiﬁk Pengusahaan Komoditas Andalan
Desa
Bram Ita m raya

Mekar Jaya
Sidomukti

Pandan Sejahtera

Akar Masalah
Aliran air di parit tidak lancar
Kemarau, keasaman air
meningkat, kekeringan
Penghujan banjir
Lambat membelah pinang, alat
manual
Gambut dalam, tidak
menguasai teknik pengolahan
lahan, kurang pupuk, modal
Turun hujan
Tanaman jelutung siap sadap
tetapi pasar belum ada

Akibat
Tanaman kuning, kering, tidak
berbuah
Tanaman kopi dan pinang mati

Solusi Petani
Solusi yang lalu: Normalisasi
saluran air (APBD, APBN,
gotong royong)

Produktivitas rendah

Mesin pembelah pinang

Tanaman kurang subur, pelepah
kering, lambat berbuah, buah
busuk sebelum dipanen, produksi
rendah
Keasamaan air meningkat

Menjadi lahan tidur

Perlu pupuk organik (NPK
lengkap)

Getah belum disadap

Sumber: Diskusi Kelompok Terarah dengan petani di lokasi studi, 2017
2. Mempertemukan Petani Dengan Pihak Terkait
Solusi yang diperlukan berupa upaya meningkatkan kapasitas dan
pengetahuan petani untuk mengatasi kendala, (1) peningkatan
kapasitas dan pengetahuan petani atas pengusahaan lahan atau on
farm, (2) peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani atas
penanganan paska panen dan pemasaran atau oﬀ farm.
3. Intervensi On Farm
a. Alternatif Sumber Mata Pencaharian Masyarakat
Menyediakan pilihan-pilihan sumber-sumber mata pencaharian di lahan gambut bagi masyarakat yang didasarkan pada
hasil praktek agroforestri di kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian (KHDTK) Tumbang Nusa di Provinsi
Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan Banjar Baru.
Budidaya Di Lahan Gambut Tebal
Kelompok tani yang inovatif
Lokasi penelitian Desa Sidomukti dan Desa Pandan Sejahtera Kabupaten yang
berada di kawasan gambut tebal (sekitar 4-5 m) biasanya ditetapkan sebagai
kawasan lindung namun terlanjur dijadikan kawasan transmigrasi sehingga
pengelolaan dan pengusahaan lahannya perlu mempertahankan keseimbangan
aspek-aspek sosial, ekonomi dan ekologi, diperlukan kelompok tani yang inovatif,
agar tercapai produktivitas, kelestarian, dan rentabilitas. Pengembangan
agroforestri berbasis jelutung dikombinasi dengan tanaman semusim seperti
jagung, cabe. Pada agroforestri jelutung dan cabe, panen cabe dapat dilakukan 3
s/d 4 kali per tahun. Disarankan penanaman cabe dilakukan 3 s/d 4 bulan sebelum
lebaran sehingga pada waktu panen harganya tinggi.
Dilakukan pemulsaan
Lahan gambut secara alami adalah menyerap air, sehingga budidaya di gambut
perlu pemulsaan untuk menutup permukaannya untuk meminimalkan proses
pengeringan dan meningkatkan kesuburan tanah. Pada saat membuka lahan
awal disarankan tidak melakukan tebas total, tetapi dengan tebas jalur atau tebas
piringan. Pada waktu melakukan tebas total perlu membersihkan lahan dengan
cara mengambil dan membuang akar pakis agar tanaman mudah tumbuh.
Pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan perlu memperhatikan kondisi
bioﬁsik lahan, melakukan kombinasi tanaman agar terbentuk stratiﬁkasi tajuk
untuk naungan dari sengatan matahari, kayu-kayuan seperti jelutung, rambutan
yang menghasilkan seresah.

Pembuatan kanal
Kalau gambut dikeringkan, tanaman jelutung dan lain-lain akan cepat tumbuh
sehingga perlu dibuat kanal meskipun tidak terlalu dalam dan tidak ditembuskan
ke sungai agar air tidak keluar. Ada blok lahan sekitar 3-4 m di ujung kanal.
Pengaturan air di lahan gambut juga dapat dilakukan menggunakan sumur bor.
Penanaman di lahan gambut juga bagus apabila dilakukan pemadatan tanah.
Nanas, ubi kayu, temu lawak, adalah jenis-jenis tanaman yang cocok di gambut yang dipadatkan. Nanas dapat
dimanfaatkan buah dan daunnya. Daun nanas dapat diolah lebih lanjut menjadi serat daun nanas yang harga jualnya Rp
125.000/kg serat nanas. Serat nanas dapat menjadi bahan baku pembuatan tambang kapal, bahan kain tradisional, dan
sarang burung kenari.
Penyiapan lahan tanpa bakar
Pada pembukaan lahan tanpa bakar, seresah yang dihasilkan dapat diolah menjadi
pellet sehingga perlu diciptakan mesin pellet yang mobile, diciptakan kompor
biomas dengan bahan bakar pellet, azura atau apu-apu dibuat pellet untuk pakan
ternak. Pada penanaman jelutung, akar tanaman harus menyentuh tanah, polybag
cukup dirobek di bagian bawah, batang bibit sudah mulai berkayu. Penanam
tanaman semusim dapat dilakukan menggunakan bak tanam yang diisi dengan
tanah mineral. Budiaya di bak tanam untuk tanaman jagung tumbuh lebih bagus
dibandingkan ditanam langsung di gambut.
Budidaya Di Lahan Gambut Tipis
Budidaya di lahan gambut tipis dapat menerapkan sistem surjan, membuat jalurjalur parit sehingga ada bagian lahan yang tergenang untuk menanam padi dan
ada bagian lahan yang tidak tergenang untuk menanam sengon, rambutan,
jelutung, karet, nanas. Tanaman jelutung dapat hidup meskipun dalam waktu
lama asalkan airnya mengalir. Pada tahap awal dapat diterapkan sistem
gundukan. Pola agroforestry yang lainnya seperti pola rambutan-purun, dimana
purun dapat dianyam untuk pembuatan tas, sandal, topi. Pola rambutan–sengon,
jelutung–karet. Agro sylvoﬁshery juga dapat dikembangkan namun budidaya
ikannya tidak dikolam karena sebelum dipanen dapat diserang oleh berangberang sehingga disarankan membuat kolam terpal.
Budidaya Di Lahan Gambut Kerangas
Lahan gambut kerangas adalah gambut tipis yang dibawahnya tanah pasir
sehingga tidak bisa ditanami padi. Bila sudah terlanjur ditetapkan sebagai
kawasan budidaya maka perlu ada penambahan bahan organik seperti
kokopit, kompos, untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lahan ini dapat
ditanami eukaliptus yang menghasilkan bahan pembuatan minyak telon.
Gambut adalah lahan yang rapuh, sehingga perlu memilih jenis-jenis yang
mudah tumbuh, dan mengembangkan konsep pertanian terpadu atau
agroforestri.
Budidaya lebah penghasil madu, budidaya kambing yang kotorannya bagus untuk media
tanam, kandangnya dibuat panggung, lantai kandangnya miring sehingga kotorannya
dapat tertampung di salah satu sisi kandang, air kencingnya dapat ditampung di plastik
gelombang. Sisa makanan kambing dapat dibuat kompos, dapat dikombinasikan dengan
budidaya cacing yang harganya cukup mahal. Perlu pula dicoba menanam bambu di kiri
kanan saluran drainase, rebungnya dapat dipanen, saluran drainasenya dapat dirawat
dengan baik untuk dikembangkan wisata telusur kanal.

b. Adaptasi Pola Pikir Petani
Umumnya petani menanam komoditas yang sedang ngetrend saat ini, yang mudah dijual karena mudah mengakses
pasarnya, tanpa mempertimbangkan faktor bioﬁsik lahan. Pola pikir petani perlahan–lahan harus diubah. Petani
diarahkan memilih tanaman yang sesuai bioﬁsik lahan gambut, kalau perlu diberikan perlakuan.
Permasalahan di lahan gambut umumnya hampir sama, yaitu gambut terbakar, dibawahnya ada potensi sulfat masam
yang menyebabkan tanaman menderita, kurang subur dan kerdil. Pada awal musim hujan pirit naik, keasaman air naik,
terjadi pasang surut, bioﬁsik lahan seperti ini menyebabkan tanaman menjadi tidak cocok ditanam di lahan tersebut.
Petani perlu mengetahui beda antara kawasan bergambut dan tidak bergambut. Alternatif tanaman di lahan gambut
adalah gaharu, jernang, dan sagu bisa menjadi alternatif agroforestri di lahan gambut.
4. Intervensi Oﬀ Farm
Perbaikan penanganan paska panen biji pinang
Petani memiliki peluang untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi
apabila dapat mengikuti prosedur penanganan paska panen yang benar.
Kualitas biji pinang yang bagus adalah tidak berjamur, warna cerah, dan
keutuhan biji yang dipengaruhi oleh cara pengolahannya. Kualitas biji pinang
yang diekspor dibedakan kualitas premium dan standar. Kualitas premium
adalah biji pinang yang diolah dengan cara buah segar yang masih utuh
langsung dijemur sampai kering sehingga bijinya lepas dari kulitnya lalu dikeluarkan dalam bentuk utuh bulat. Untuk itu
buah pinang harus dipetik setelah masak, warna kulitnya sudah kuning kemerahan. Di pintu eksportir harga biji pinang
kualitas standar dan kualitas premium selisih Rp 5.000/kg. Harga pinang kualitas premium Rp 17.000/kg dan kualitas
standar Rp 12.000 s/d 14.000/kg.
Penanganan paska panen kopi mengikuti SOP
Kopi liberika adalah unik karena tumbuh di lahan gambut. Harga green bean kopi di
pintu petani kalau penanganan paska panennya tidak mengikuti Standar Operasional
Prosedur (SOP) adalah Rp 42.000/kg, kalau mengikuti SOP MPIG harganya Rp
60.000/kg, dan kalau mengikuti SOP Koperasi Sido Muncul harganya Rp 100.000/kg.
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SOP MPIG tidak sama dengan SOP Koperasi Sido
Muncul yang diinisiasi oleh Petrochina Jabung Ltd. Dengan adanya SOP petani
mempunyai peluang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi.
Untuk meningkatkan harga perlu penanganan paska panen yang mengikuti SOP. Dalam SOP MPIG antara lain disebutkan
bahwa bibit kopi harus dari varietas yang benar dan ditanam di polybag, ditanam menggunakan tanaman penaung,
jumlah pohon 830 s/d 1.100 pohon/ha, melakukan pemeliharaan tanaman, pengendalian hama penyakit tidak
menggunakan bahan kimia, memanen buah masak (merah) sehat dan segar (BMSS), pengolahan biji kopi kering
menggunakan dua cara yaitu pengolahan cara kering (dry process) dan cara basah (wet process) sehingga dihasilkan
cita rasa kopi spesialti. Untuk petani di Tanjung Jabung Timur dapat membuat SOP sendiri. Saat ini kopi liberika sudah
dikenal di pasar domestik dan di beberapa Negara.
5. Tindak Lanjut oleh KPH
Lokasi studi berada di sekitar wilayah kerja KPH. Hasil penelitian terkait pemanfaatan dan
pengusahaan lahan gambut, jenis-jenis tanaman petani dan tanaman andalan, rantai pasar hasil
lahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dapt menjadi indikasi tentang potensi
bisnis bagi KPH, sehingga diharapkan menjadi acuan penyusunan Rencana Bisnis KPH. Hasil
bisnis bagi KPH, sehingga diharapkan menjadi acuan penyusunan
Rencana Bisnis KPH. Hasil penelitian yang perlu ditindak lanjuti
diharapkan dapat menjadi program dan kegiatan yang dituangkan
dalam Rencana Bisnis KPH.
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