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SUMBERDAYA TANAH DAN PEWILAYAHAN  
PEMBANGUNAN PERTANIAN1 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 
 
Ringkasan 

Tanah merupakan salah satu anasir pokok ekosistem darat. Ekosistem ini 

seringkali dialihrupakan oleh manusia menjadi agro-ekosistem untuk menghasilkan 

bahan pangan dan sandang, kayu untuk bahan bangunan atau bahan bakar, bahan bakar 

industri dsb. Produktivitas agro-ekosistem dan potensinya ditentukan oleh kemungkinan 

adaptasi ekosistem darat untuk berbagai alternatif pemanfaatan. Kemungkinan adaptasi 

ini ditentukan oleh watak tanah dan kelakuannya dalam hubungan salingtindak dengan 

anasir pokok yang lain dari ekosistem darat, terutama iklim, hidrologi dan bentuk lahan. 
 

Produktivitas alamiah dapat ditingkatkan dengan kegiatan budidaya. Peningkatan 

produksi yang lebih tinggi hanya mungkin dengan masukan energi dalam jumlah banyak. 

Semula pertanian pada dasarnya merupakan suatu industri penghasil energi melalui 

penyematan energi matahari oleh pertanaman. Akan tetapi sekarang dengan masukan 

energi luar biasa berupa pupuk buatan, pestisida dan pengolahan tanah dengan mesin, 

pertanian secara berangsur bergabung pada kelompok industri pemakan energi. Maka 

tingkat kejituan pemanfaatan energi dalam pertanian menurut nisbah keluaran/ masukan 

energi, terus menurun secara menyolok. 

 
Pewilayahan pembangunan pertanian dimaksudkan untuk memaudahkan adaptasi 

ekosistem darat menjadi agro-ekosistem. Ekosistem yang berpotensial tinggi 

diperuntukkan guna bentuk budidaya pertanian pengguna energi tinggi, sedang yang 

berpotensial terbatas   diperuntukkan bagi bentuk budidaya pertanian yang tidak banyak 

memerlukan masukan energi. Maka pewilayahan pembangunan pertanian berarti pula 

mempertahankan tingkat kejituan pemanfaatan energi pada taraf yang masih dapat 

diterima. Dengan kata lain, asas pertanian hemat energi dapat diterapkan. 

 

                                                           
1 Sajian pada Seminar geografi ke II Ikatan Geografiwan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 4-6 

Oktober 1982. 
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Pewilayahan ini memerlukan konsep satuan perencanaan sumberdaya (SPS) untuk 

skala makro. Untuk skala mikro tiap SPS dibagi lebih lanjut menjadi sejumlah daerah 

potensial produksi (DPP). Konsep dan takrif SPS dan DPP mencerminkan hubungan 

antara tanah, iklim dan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan pedotaksonomi 

komprehensif, yang mencakup secara garis besar keadaan iklim hayati dan hidrologi 

permukaan, pewilayahan dapat dibuat menurut keadaan sumberdaya tanah. 

 
Summary 

Soils is one of the fundamental components of terrestrial ecosystems. These 

ecosystem are often transformed by man into agro-ecosystems which furnish food, fiber, 

wood, raw material for industries, etc. The productivity and potential of agro-ecosystems 

are determined by the possible adaptation of terresterial ecosystems to various 

alternatives of utilization. The adaptation possibilities are governed by the nature of the 

soil and its interactive bahavior toward the other fundamental components of the 

terrestrial ecosystem, ecpecially climate, hydrology and land form. 
 

The natural productivity can be increased by the efforts of producers. Yet large 

production increase is made possible by an enormous amount of energy put in during the 

process. Agriculture which used to be essentially an indusrty producing energy through 

fixation of solar energy by crop plants, is going in the opposite direction by joining in the 

group of energy-consuming industries. This is because large amount of energy has been 

put in, in the form of fertilizers, pecticides and agricultureal machines. Consequently, the 

energy utilization efficiency rate given by energy output/ input ratio, progressively 

decreases substantially. 

  
The regionalization of agriculture development is meant to facilitate the 

transformation of natural ecosystems into agro-ecosystems. High potential ecosystems 

should be reserved for high input demanding agricultue, while ecosystems of limited 

potential should be given to agriculture which will thrive on a modest input. Thus the 

main objective of this  regionalization is to maintain the energy utilization efficiebcy rate 

of agriculture at a permissible level. In other words, the principle of conserving-energy 

agriculture can be applied. 
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On a macro scale the regionalization the concept of resource palnning units 

(RPU). On a mikro scale each RPU is further subdivided into a number of production 

potential areas (PPA). The concepts and definitions of RPU and PPA reflect the 

relationships among soils, climate and plant growth. By using a comprehensive system of 

pedotaxonomy, which depicts in a general way the bioclimatic condition and the 

characteristics of the surface hydrology of soil areas, the regionalization can be 

accomplished by soil resource inventories. 

 
Pendahuluan 

Pertanian merupakan kegiatan produksi hayati yang menggunakan tiga unsur 

produksi, yaitu lahanm, makhluk hidup (tanaman, ternak, ikan) dan teknologi. Di 

kalangan makhluk hidup sebagai unsur produksi, tanaman menduduki tempat terpenting 

karena merupakan penghasil primer. 

 
Tanamanlah yang dapat menyemat (fix) energi matahari dan mengasimilasi 

senyawa anorganik menjadi bahan organik. Ternak dan ikan merupakan penghasil 

sekunder karena hanya dapat hidup dari hasil tanaman (bahan segar, limbah) atau dari 

hasil penghasil sekunder yang lain. Misalnya, ternak tergantung pada rumput atau hasil 

pertanaman. Ikan tergantung pada tumbuhan air, hasil pertanaman atau limbah organik 

(kotoran hewan atau manusia). Sebagai unsur produksi, ternak dan ikan itu sangat penting 

karena merupakan penyempurna unsur produksi tanaman. Misalnya, rumput atau limbah 

pertanaman yang tidak berguna bagi manusia, oleh ternak dapat dijadikan bahan pangan 

atau sandang (daging, susu, kulit). Oleh ikan kotoran hewan atau manusia dapat dijadikan 

bahan pangan berupa daging. 

 
Namun demikian, dilihat dari segi hubungannya dengan unsur produksi lahan, 

ternak dan ikan tergantung pada hubungan antara tanaman dan lahan. Maka untuk 

menyederhanakan uraian, hubungan antara budidaya tanaman dan lahan dijadikan 

masalah pokok. Pada lazimnya produksi pertanian dibahas berdasarkan sarana 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dimasukkan, teristimewa yang berupa 

hara dan air. Menurut Seligman & van Keulen (1980) dan van Keulen (1981), hubungan 
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antara hasil bahan kering tanaman dan jumlah N yang diberikan dalam bentuk pupuk, 

dapat diuraikan menjadi dua macam hubungan. Hubungan yang pertama ialah antara 

hasil bahan kering tanaman dan jumlah N yang diserap tanaman. Hubungan yang kedua 

ialah antara jumlah N yang diserap tanaman dan jumlah N yang diberikan dalam bentuk 

pupuk. Hubungan yang pertama diatur oleh proses fisiologi, sedang hubungan yang 

kedua diatur oleh proses pedologi. 

 
Faktor fisiologi, berarti macam tanaman, mengendalikan konversi hara (juga air) 

yang telah diserap menjadi bahan panenan. Faktor pedologi, berarti watak dan kelakuan 

tanah, mengendalikan konversi hara dan air yang ada atau ditambahkan pada tanah 

menjadi hara dan air yang tersediakan dan kemudian terserap oleh tanaman. Keadaan 

lahan beraneka ragam menurut sejarah pedogenesis tanahnya dan hubungan antar anasir 

fisik lahan. Maka untuk mengenal dengan baik peranan faktor pedologi dalam proses 

penghasilan bahan panenan, lahan perlu dipilahkan menjadi satuan-satuan individual. 

Satuan lahan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga meskipun keadaan fisiknya tidak 

serbasama benar, namun keaneka-ragamannya berada dalam batas-batas yang masih 

boleh dianggap serupa menurut hakekat faktor pedologi secara garis besar. Konsep inilah 

yang menjadi dasar pewilayahan pembangunan pertanian. 

 
Kegiatan pertanian tidak lain daripada usaha mengalihrupakan suatu ekosistem 

darat menjadi suatu agro-ekosostem dengan menerapkan suatu teknologi tertentu. Hal ini 

menyangkut kemungkinan adaptasi ekosistem darat untuk berbagai alternatif 

pemanfaatan. Maka pewilayahan pembangunan pertanian bermaksud maenyatukan 

bagian-bagian lahan yang mempunyai alternatif pemanfaatan serupa, atau kemungkinan 

adaptasi setaraf. 

 
Satuan Lahan 

Ada satuan lahan makro dan mikro. Yang mikro merupakan pilahan lebih lanjut 

dari yang makro untuk kepentingan perencanaan yang lebih terinci. Suatu lahan makro, 

yang boleh dinamakan pula ‘sistem lahan’, merupakan suatu bentanglahan makro (gross 

land pattern) yang terbentuk dari sekumpulan loka individual (individual sites) atau deret 

loka (site sequences) serupa dalam suatu kawasan tertentu. Suatu loka atau deret loka 
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penyusun suatu sistem lahan dikenalai atas dasar tahana kesaling-gantungan dan 

kesaling-hubungan (state of interpendence and intercorrelation) antar sejumlah ciri 

pengenal (attributes) laha atau loka atau deret loka bersangkutan. Pada tahana tunak 

keseimbangan dinamik (steady state of dynamic equilibrium) terdapat kesaling-

gantungan dan kesaling-hubungan yanng nyaris sempurna antar ciri pengenal lahan dan 

segala anasir lahan menyesuikan diri secara timbal balik (ruxton, 1968). Sistem lahan 

yang satu berbeda dari sistem lahan yang lain dalam hal ciri loka, struktur alamiah dan 

tahana perkembangan. 

 
Karena sistem lahan dipakai sebagai satuan pengelolaan wilayah maka boleh 

dinamakan pula satuan perencanaan sumberdaya (resource planning unit). Berdasarkan 

batasan pengertiannya, suatu SPS bersifat seragam secara nisbi dalam hal bentuk lahan 

(landform), asosiasi tanah, iklim, sumberdaya air, vegetasi dan bentuk umum penggunaan 

lahan, khususnya pertanian. Jadi sistem lahan merupakan konseptualisasi satuan lahan 

makro, sedang SPS merupakan jabaran operasionalnya. Untuk pengelolaan yang lebih 

terinci, suatu SPS dapat dibagi lebih lanjut menjadi sejumlah satuan lahan mikro, yang 

disebut daerah potensial produksi (production potential area). Suatu DPP merupakan 

suatu agregat tubuh tanah individual bersama dengan iklim mikro yang bersangkutan, 

yang cukup serbasama dalam hal adaptabilitas tanaman, potensial, produktivitas dan 

permintaan pengelolaan menurut dugaan agronomi dan ekonomi dalam kerangka analisis 

perencanaan nasional dan regional  (Putman, 1981). 

 
Kriteria SPS dan DPP dipilih dari ciri-ciri lahan yang teramati atau terukur. 

Namun demikian, karena putusan pemilihan dibimbing oleh maksud pembuatan SPS dan 

DPP, dalam hal ini ialah pewilayahan pembangunan pertanian, maka kedua satuan lahan 

itu merupakan satuan buatan dan bukan satuan alamiah. Ini berarti, bahwa setiap maksud 

tertentu dapat memilih kriterianya sendiri, yang lebih gayut (relevant) dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

 
Pembuatan SPS dan DPP 

Konsep dan batasan pengertian SPS dan DPP mencerminkan hubungan antara 

tanah, ikllim dan pertumbuhan tanaman. Pemairan tanah (soil survey) telah menunjukkan 
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dengan jelas, bahwa pada skala regional terdapat kaitan erat antara fisiografi di astu pihak 

dan asosiasi tanah serta bentuk lahan dipihak lain. Gabungan asosiasi tanah dan bentuk 

lahan dapat menggambarkan secara umum keadaan hidrologi permukaan dan 

kemungkinan resiko erosi dalam kaitannya dengan adaptabilitas pertanaman. Maka 

fisiografi merupakan kriterium pertama yang baik bagi pemilahan SPS. Tambahan pula, 

fisiografi mudah dikenali orang karena untuk pembedaannya tidak diperlukan 

pengetahuan khusus. Misalnya, tidak akan ada kesulitan untuk menunjukan suatu plato, 

dataran pantai, lembah sungai, cekungan antargunung, perbukitan karst, dsb. 

 
Iklim dicirikan dengan parameter suhu, curah hujan tahunan dan kemusiman 

curahan (seasonality of precipitation). Untuk Indonesia terdapat hubungan yang baik 

antara suhu dan tinggi tempat, yang dinyatakan dengan persamaan umum T = 26,3 – 0,6 

H, yang  T adalah suhu udara rerata (avarage) dalam 0C dan H adalah tinggi tempat dari 

muka laut dalam 100 meteran. Maka untuk memudahkan pembatasan SPS pada peta, 

suhu dapat diwakili oleh tinggi tempat sebagai kriterium kedua. Acapkali terlihat pula, 

bahwa peninggian tempat disertai dengan pengasaran timbulan (relief). Maka dengan 

pembuatan kelas tinggi tempat yang baik, baik kelas ini sekaligus berguna pula sebagai 

pemilah timbulan makro secara garis besar. 

 
Curah hujan tahunan purata (mean) dipakai sebagai garis kriterium ketiga pemilah 

SPS. Ini dapat digambarkan dengan garis isohyet atau dengan poligon Thiessen. Besaran 

ini merupakan ukuran potensi ketersediaan air secara langsung untuk pertanaman. Untuk 

kriterium keempat SPS dipakai agihan hujan sepanjang tahun (kemusiman curahan). 

Parameter ini menggambarkan kemungkinan risiko kekahatan (deficiency) air curahan 

untuk pertanaman. Untuk ini dapat dipakai harga Q Schmidt-Ferguson, atau ubahannya 

dengan menghilangkan bulan lembab dan memasukkannya dalam golongan bulan kering. 

Dengan demikian hanya ada dua kelompok bulan, yaitu basah dan kering, dengan batas 

curah hujan bulanan 100 mm. ubahan ini akan lebih gayut karena klasifikasi 

menggunakan semua bulan dalam setahun dan takrif (definition) kekeringan sesuai 

dengan kenyataan laju evapotranspirasi harian rerata di kawasan tropika monsun sebesar 

3 mm. kalau dipandang telah mencukupi, dapat dipakai harga yang lebih besar berupa 

nisbah (ratio) curah hujan total musim kemarau terhadap curah hujan total musim hujan. 
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Apabila diperlukan pembeda yang lebih halus, dapat diperhitunmgkan jumlah bulan 

dalam musim tanam yang mempunyai masa tanpa hujan berturut-turut selama 10 hari 

atau lebih. Masa tanpa hujan selama 10 hari berturut-turut secara rerata sudah bersifat 

kritikal bagi pertanaman semusim pada umumnya. Kebolehjadian (probability) jumlah 

tahun dalam kurun waktu 10 tahun yang memiliki masa kritikal itu menjadi ukuran risiko 

kekeringanpotensial, yang dinyatakan dalam persen. 

 
Gabungan antara curah hujan tahunan sebagai faktor produktivitas dan risiko 

kekeringan potensial sebagai faktor pembatas, menentukan besaran iklim yang 

dinamakan curah hujan mempan (effective rainfall). Besaran ini merupakan anasir 

atmosfir dari neraca lengas lahan. Matriks penentu CHM disajikan pada Gb, 1. Anasir 

tanah dari NLL menentukan kemampuan potensial tanah menyimpan lengas tanah 

tersediakan. Ciri khas (characteristic) ini menjadi salah satu kriteria DPP. Kriteria lain 

untuk DPP ialah kesuburan tanah aktual dan potensial , serta risiko erosi potensial. 

 
KPTLT ditentukan oleh dua unsur pokok tubuh tanah. Yang pertama ialah jeluk 

mempan (effective depth) dan yang kedua ialah kelas tekstur. Jeluk mempan menentukan 

jumlah lengas yang dapat tersimpan. Makin dalam jeluk mempannya, berarti makin besar 

volum mempannya, makin banyak lengas yang dapat tersimpan. Kelas tekstur 

menentukan kemantapan penyimpangan lengas tanah. Makin halus teksturnya, berarti 

makin kuat data jerapnya (adsorption), makin kurang jumlah atau bagian lengas yang 

mudah hilang karena penguapan atau perkolasi, sehingga penyimpanan makin mantap. 

Matriks penentu KPTLT disajikan pada Gb. 2. Neraca lengas lahan, yang ditentukan oleh 

salingtindak (interaction) antara CHM dan KPTLT, mengandung dua harkat, yaitu 

simpanan aktual lengas tanah dan risiko kekeringan aktual. Tergantung pada tanahnya, 

masa kritikal tanpa hujan dapat seberat kurang daripada 7 hari berturutan (tanah pasiran) 

sampai seringan lebih daripada 14 hari berturutan (tanah lempung alami). 

 
Kriterium kesuburan tanah aktual dan potensial dapat diungkapkan dengan tanah 

pada kategori klasifikasi randah (familia atau asosiasi seri tanah), atau pada kategori 

klasifikasi tinggi (golongan atau subgolongan tanah) dengan disertai pemerian 

(description) bahan induk tanah. Risiko erosi potensial tanah ditentukan bersama oleh 
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erosivitas hujan  ®, erodibilitas tanah (K) dan timbulan makro, yang terdiri atas gatra 

(aspect) kemiringan lereng (S) dan panjang lereng (L). Gb. 3 adalah matriks penentu 

REP.  

 
Kerangka Pewilayahan  

Berdasarkan kriteria pembeda tersebut diatas. Dapatlah disusun kerangka 

pewilayahan sebagaimana tergambar pada Gb. 4. Kerangka itu menunjukkan hubungan 

antar kriteria pembeda SPS, antar kriteria pembeda DPP, dan antara kriteria pembeda 

SPS dan DPP. Hubungan-hubungan ini berakhir pada penunjukan dua kriteria pembeda 

produktivitas dan tiga kriteria pembeda risiko atau pembatas. Kriteria pembeda 

produktivitas ialah simpanan lengas tanah aktual dan kesuburan tanah aktual dan 

potensial. Kriteria pembeda  risiko atau pembatas ialah risiko risiko kekeringan aktual, 

risiko erosi potensial dan suhu. 

 
Simpanan lengas tanah aktual dan resiko kekeringan aktual menjadi dasar 

perencanaan hidromeliorasi (irigasi, pengatusan, pengawetan air).Kesuburan tanah aktual 

dan potensial serta resiko erosi potensial menjadi dasar perencanaan pemupukan, 

ameliorasi, pengawetan tanah dan reklamasi. Suhu menjadi dasar perencanaan 

pengembangan pertanaman suhu sedang (pertanaman lahan tinggi) dan pembatasan 

pengembangan pertanaman hawa panas (pertanaman lahan rendah).  

 
Pewilayahan bermaksud merasionalkan pengelolaan dan manipulasi agro-

ekosistem. Kerasionalan ini dapat diukur dengan kejituan (eficiency) investasi energi dan 

bahan, baik yang tersediakan secara alamiah, maupun yang ditambahkan berupa 

teknologi. Pimentel & Pimentel (1979) mengatakan, bahwa infestasi energi, disamping 

bergantung pada pertanaman dan musim tanam, juga bergantung pada keadaan 

lingkungan. Selanjutnya mereka mengatakan, bahwa lahan, air, tenaga (labor) dan energi 

dapat saling menyulihi (substitute) dalam batas-batas tertentu. Kemungkinan saling 

menyulihi ini memberikan suatu kelenturan pada pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya-sumberdaya tersebut.  
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Perasionalan pengelolaan dan manipulasi agro-ekosistem merupakan gatra (aspect) 

terpenting dari pelenturan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan. Hal ini 

tersirat dalam kerangka pewilayahan pembangunan pertanian. Dengan kerangka itu dapat 

dicapai dua keuntungan pokok: 

1. Kelancaran pengalihrupaan ekosistem darat menjadi agro-ekosistem tanpa 

meninggalkan asas pengawetan sumberdaya 

2. Kesesuaian pemanfaatan dengan kemampuan lahan, sehingga asas pertanian hemat 

energi dapat diterapkan dalam arti kata, energi dan bahan yang tersediakan secara 

alamiah setempat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya, sehingga subsidi yang terlalu 

besar akan sarana produksi itu dapat dihindarkan 

 
Dengan pewilayahan yang baik maka lahan yang secara alamiah berkemampuan 

tinggi diperuntukkan guna bentuk usaha pertanian yang memerlukan masukan berenergi 

tinggi. Lahan yang secara alamiah berkemampuan terbatas diperuntukkan bagi bentuk 

usaha pertanian yang dapat hidup baik dengan masukan sedang. Pemanfaatan sebaik-

baiknya ketersediaan hara dalam tanah dan air dalam hujan akan dapat menghemat 

subsidi energi dalam bentuk pupuk dan air irigasi. Dengan demikian peluang penerapan 

teknologi jitu-energi pada pertanian dapat diadakan. Daftar 1 menyajikan angka-angka 

masukan energi berupa pupuk N, P dan K serta air irigasi yang lazim diberikan pada 

bercocok tanam yang sangat intensif. Angka-angka itu kiranya dapat memberikan 

gambaran tentang peluang penghematan energi dengan pewilayahan pembangunan 

pertanian yang mempan (effective). 

Suatu kerangka pewilayahan yang baik dapat menghasilkan jabaran daftar kriteria 

penentu yang gayut. Daftar seperti ini menjadi sarana pokok bagi simulasi produktivitas 

pertanian dengan pemetaan komputer (Notohadiprawiro, 1982). Suatu sistem 

pewilayahan khusus untuk pengembangan sumberdaya air telah dikembangkan oleh 

Notohadiprawiro & Sukana (1982) dan pengujian lapangan untuk keabsahannya 

(validity) telah dikerjakan oleh Soekodarmojo & Wisnubroto (1982). 
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