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PERTANIAN LAHAN KERING DI INDONESIA: 
POTENSI, PROSPEK,KENDALA DAN PENGEMBANGANNYA1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Lahan Kering 

 Penggunaan istilah “lahan kering” di Indonesia belum tersepakati benar. Ada yang 

menggunakan untuk padanan istilah Inggris: upland, dryland, atau unirrigated land. Kedua 

istilah Inggris tersebut terakhir menyiratkan penggunaan lahan untuk pertanian tadah 

hujan. Pertanian tadah hujan yang dijalankan di daerah iklim ringkai (arid) sampai 

setengah ringkai (semi arid) dalam bahasa Inggris disebut dryland farming atau dry 

farming  (Nelson & Nelson, 1973; Roy & Arora, 1973; Moore, 1977; Billy, 1981; Landon, 

1984). Yang dijalankan di daerah iklim lebih basah disebut rainfed farming. Akan tetapi 

ada yang menggunakan kedua istilah tersebut secara sinonim (Chao, 1984; Chin, 1984) 

Mengenai cara pengelolaan air di patak tadah hujan, ada yang tidak digenangkan 

dan ada yang digenangkan. Yang airnya digenangkan disebut floodvater farming, seperti 

yang diterapkan oleh suku Indian Navajo (Billy, 1981), atau rainfed wetland fields 

(Zandstra, dkk., 1980). Oleh karena penggenangan biasanya diterapkan pada pertanaman 

padi sawah, terbentuklah istilah rainfed lowland rice (Anonim, 1986). Jadi, istilah rainfed 

farming tidak khusus mengunjuk penanaman secara kering dan hanya mengunjuk sumber 

air yang dipergunakan, yaitu curah hujan langsung. Dryland farming atau dry farming 

khusus mengunjuk penanaman secara kering, akan tetapi dikhususkan untuk penanaman di 

daerah bercurah hujan terbatas, yang memerlukan teknik pengunaan air hujan khusus yang 

dikenal dengan istilah rainwater harvesting dan sistem pertaniannya dinamakan runoff 

agriculture. 

Unirrigated land adalah lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi. Pengertian 

“lahan kering” di Indonesia sama dengan pengertian unirrigated land. Akan tetapi 

pengertian lahan yang tidak beririgasi tidak mengucilkan pengusahaan lahan dengan sistem 

sawah tadah hujan. 

Istilah upland secara umum mengandung arti nisbi “terletak lebih tinggi” sebagai 

lawan istilah lowland yang diberi arti nisbi “treletak lebih rendah” (Moore, 1977; 
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Monkhouse & Small, 1978). Karena letak nisbi demikian, kedua istilah itu memeperoleh 

konotasi keadaan pengatusan (drainage) alamiah. Upland adalah daerah denganpengatusan 

alamiah baik, sedang lowland adalah daerah dengan pengatusan alamiah kurang baik, 

bahkan dapat buruk. Konotasi pengatusan alamiah kemudian diperluas hingga mengenai 

pula pengatusan buatan sehubungan dengan pengelolaan air pada petak pertanaman. 

Upland menjadi pengunjuk lahan pertanaman yang diusahakan tanpa menggenangkan air 

di atas petak pertanaman, berarti pengatusan dibuat normal. Pertanaman yang diusahakan 

secara demikian lalu disebut upland crop. Lowland mengunjuk lahan pertanaman yang 

diusahakan dengan penggenangan air, berarti pengatusan dibuat terhambat. Pertanaman 

yang diusahakan secara demikian lalu disebut lowland crop. Dengan pengertian ini maka 

lowland menjadi sinonim dengan wetland. 

Sumber air untuk mengusahakan upland dan lowland crop tidak menjadi kriterium. 

Dapat berupa air hujan langsung (tadah hujan, rainfed) atau sadapan dari sumber tetap 

(irigasi). 

Istilah lahan kering digunakan oleh Kelompok Penelitian Agroekosistem (KEPAS, 

1986) sebagai padanan dry land. Uraiannya menyiratkan pengusahaan lahan secara tadah 

hujan. Istilah daerah kering yang digunakan mengunjuk lahan setengah ringkai. KEPAS 

(1985) menggunakan istilah upland dan lowland untuk mengunjuk ketinggian kedudukan 

nisbi lahan. 

Untuk menghilangkan kerancuan penggunaan istilah lahan kering dan pertanian 

lahan kering, perlu dibedakan pengertian kering yang mengunjuk: 

1. Keadaan iklim yang kering dalam arti istilah Inggris arid land menurut  salah satu 

takrifnya: (a) daerah dengan curah hujan tahunan kurang daripada 250 mm (USA),    

(b) daerah yang jumlah hujannya tidak mencukupi untuk menghidupi vegetasi 

sedikitpun, (c) daerah yang jumlah hujannya tidak mencukupi untuk memapankan 

(estabish) pertanian tanpa irigasi, atau (d) daerah dengan jumlah evaporasi potensial 

melebihi jumlah curahan (precipitation) aktual (Monkhouse & Small, 1978). 

2. Keadaan lahan yang berkaitan dengan pengatusan alamiah lancar (bukan rawa, dataran 

banjir, lahan dengan air tanah dangkal, dan lahan basah alamiah lain). 

3. Lahan pertanaman yang diusahakan tanpa penggenangan. 

Untuk unjukan pertama dapat digunakan istilah “daerah kering” atau “kawasan 

iklim kering”. Untuk unjukan kedua dapat dipilih istilah “lahan atasan” (upland). Untuk 

unjukan ketiga dapat diterapkan istilah “lahan kering”. Jadi, pertanian lahan kering ialah 
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pertanian yang diusahakan tanpa penggenangan lahan garapan. Maka padi sawah dan 

perikanan kolam (air tawar dan tambak) tidak termasuk, akan tetapi padi gogo, palawija, 

perumputan pakan, perkebunan dan pekarangan termasuk pertanian lahan kering. Ini 

berarti bahwa irigasi tetap dapat diberikan, asal tidak dimaksudkan untuk menggenangi 

lahan. 

Pemilahan lahan kering dan lahan basah tidak selalu dapat tajam. Dalam suatu 

pergiliran tanaman, lahan yang sama dapat disebut lahan kering pada waktu ditanami 

palawija dan menjadi lahan basah pada waktu ditanami padi sawah. 

Dengan istilah Inggris padi sawah disebut lowland rice, sedang palawija termasuk 

upland crop. Dengan demikian satu lahan yang sama pada satu waktu disebut lowland dan 

pula waktu berikutnya disebut upland. 

 

Lahan Atasan 

Istilah lahan atasan dapat digunakan sebagai pedoman upland dan lahan bawahan 

atau baruh dapat digunakan sebagai pedoman lowland menurut pengertian geografi 

(menurut kenisbian ketinggian kedudukan). Berdasarkan alasan teknis dan biaya, 

kebanyakan lahan atasan tidak diberi layanan irigasi. Memang ada proyek-proyek kecil 

irigasi pedesaan dan lembaga irigasi tradisional (misalnya subak di Bali) yang melayani 

irigasi lahan atasan. Namun layanan utama irigasi ditujukan kepada lahan bawahan. 

Petani Indonesia karena naluri, dan pejabat pembuat keputusan dalam pemerintahan 

di Indonesia karena kebiasaan, selalu pertama-tama berusaha mencetak sawah begitu air 

irigasi tersedia. Maka secara rampatan (generalisation) ada kaitan antara lahan bawahan 

dan lahan basah, dan di pihak lain ada pula kaitan antara lahan atasan dan lahan kering. 

Memang ada lahan bawahan yang menjadi lahan kering berupa tegal, kebun, pekarangan 

dan perkebunan. 

Untuk memudahkan mengarahkan pembicaraan, dalam makalah ini potensi lahan 

kering dijabarkan dari potensi lahan atasan, karena kebanyakan lahan kering berada di 

lahan atasan. Lahan atasan dengan pengertian geografi mempunyai tampakan-tampakan 

(features) yang berbeda dengan lahan bawahan. Ciri-ciri lahan atasan yang 

membedakannya  dengan lahan bawahan ialah : 

1. Timbulan (relief) yang lebih mencolok, yang berpengaruh atas ketercapaian 

(accessibility) tempat, keterlintasan (trafficability) medan, keterkelolaan 
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(manageability) lahan, dan hidrologi, serta meningkatkan risiko usaha yang berkaitan 

dengan erosi, pelongsoran dan pelindian. 

2. Tanah yang telah mengalami pelapukan lebih jauh, yang mengakibatkan penurunan 

kapasitas produksi dan daya tanggap terhadap perbaikan, dan peningkatan risiko usaha 

sehubungan dengan persyaratan akan sistem pengelolaan yang lebih cermat.  

3. Iklim yang dalam nasabahnya (relationship) dengan timbulan dan tanah lebih 

meningkatkan risiko usaha karena memperbesar kerentanan lahan terhadap erosi, 

pelongsaran dan pelindian, yang pada gilirannya mempersyaratkan sistem pengelolaan 

tanah yang makin cermat. Hujan di Indonesia biasanya bersifat orografis. Maka 

peningkatan jumlah dan intensitas hujan sering beriringan dengan peningkatan 

kekasaran timbulan, yang berarti makin tinggi tempat suhu udara makin menurun, 

macam tanaman yang dapat diusahakan makin terbatas, berarti alternatif komoditas 

yang dapat diusahakan makin sedikit. 

Lahan atasan mencakup lahan yang bertimbulan berombak (undulating) sampai 

bergunung dengan lereng 8 % ke atas. Luas seluruhnya 111,4 juta ha atau 58,5 persen dari 

luas seluruh daratan Indonesia (Muljadi & Arsjad, 1967). Dilihat dari luasnya, potensi 

lahan atasan sangat besar. 

Tanah utama lahan atasan ialah podsolik merah-kuning (yang meliputi ultisol dan 

inseptisol) seluas 23,3 juta ha atau 21 persen dari luas seluruh lahan atasan, dan latosol 

(meliputi oksisol, ultisol dan inseptisol) seluas 16,4 juta ha atau 15 persen dari luas seluruh 

lahan atasan. Komplek tanah seluas 54,7 juta ha atau 49,1 persen luas seluruh lahan atasan 

kebanyakan mencakup ultisol (Muljad & Arsjad, 1967; Sudjadi, 1984). Jadi, lahan atasan 

dirajai oleh ultisol dan urutan berikutnya ialah inseptisol dan oksisol. Dilihat dari tanahnya, 

lahan atasan berpotensi rendah. Kerendahan potensi ini khusus menonjol di Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Ultisol dan oksisol termasuk tanah 

berpersoalan (problem soils). Inseptisol yang berasosiasi dengan ultisol atau oksisol 

sedikit-banyak memiliki sifat-sifat mirip ultisol atau oksisol. 

Kendala tanah dalam ultisol dapat diringkas sebagai berikut : 

1. Kejenuhan Al tinggi 

2. Sering mengandung Mn dalam jumlah yang beracun 

3. Sangat miskin hara 

4. Kejenuhan basa, kadar bahan organik dan pH rendah 

5. Sematan P dan anion lain kuat 
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6. Mudah timbul kahat lengas tanah karena kapasitas simpan lengas tanah tersediakan 

rendah sekali, yaitu 0,10 – 0,15 fraksi volum, bahkan dapat hanya 85 mm.m-1. 

7. Rentan erosi karena lapisan permukaan mudah memampat oleh tekanan beban yang 

menyebabkan laju infiltrasi lambat, permeabelitas rendah dan bersamaan dengan 

keberadaannya dalam kawasan curah hujan tinggi  

(Eswaran, 1984; Sudjadi, 1984; Tawonmas, dkk., 1984). 

 Kendala tanah dalam oksisol dapat diringkaskan sebagai berikut: 

1. Kejenuhan Al tinggi 

2. KPK rendah sekali 

3. Sangat miskin hara dan cadangan mineral terlapukkan rendah 

4. Sering kahat S, B dan Mo 

5. Sematan P dan anion lain kuat 

6. Struktur sangat sarang yang menyebabkan kadar lengas tanah rendah dan pelindian 

kuat 

(Eswaran, 1984; Paramananthan & Eswaran, 1984). 

 Meskipun potensi tanahnya rendah, akan tetapi karena potensi luasnya sangat besar, 

lahan atasan bagaimanapun juga harus dipandang sebagai suatu kimah (asset) nasional 

yang perlu diperhatikan dan dimanfaatkan. Perhatian dan pemanfaatannya lebih perlu lagi 

kalau diingat bahwa lahan bawahan yang berpotensi baik sudah semakin penuh 

tergunakan, tidak hanya untuk pertanian akan tetapi juga untuk keperluan bukan-pertanian. 

Malahan di lahan bawahan dan juga di lahan atasan yang baik di Jawa, pertanian makin 

sering harus menghadap penggusuran oleh pihak-pihak bukan-pertanian. Pihak-pihak 

tersebut jauh lebih kuat dalam keuangan dan sangat kuasa dalam lobi politik dibandingkan 

dengan pengusaha pertanian yang bagian terbesar terdiri atas petani-petani kecil. Dalam 

persaingan yang tidak seimbang sama sekali pertanian tidak berpeluang sedikitpun untuk 

bertahan. 

 Pemanfaatan lahan atasan juga perlu mengingat imbangan antara luas lahan 

pertanian dan jumlah penduduk yang belum memadai. Produksi lahan pertanian di 

Indonesia yang sekarang sekarang seluas 14,5 ha berfungsi mendukung kehidupan atau 

kebutuhan 175 juta penduduk. Jadi, secara purata setiap ha lahan pertanian harus 

mendukung 12 orang. Angka untuk keseluruhan Asia Tenggara ialah 4,5 dan untuk 

keseluruhan negara maju 1,8. Angka-angka ini menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di 

Indonesia masih terlalu sempit untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi aras 
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produktivitas pertanian Indonesia masih jauh dibawah aras produktivitas pertanian di 

negara-negara maju.  

 

Pertanian Lahan Kering 

 Apabila persaingan tidak seimbang terus berlangsung, prospek pertanian pada 

umumnya dan prospek petani pada khususnya sangatlah suram, betapapun baik potensi 

sumberdaya lahan. Perlindungan hukum yang lebih tegas dan lebih efektif kepada 

pertanian dan petani saja tidak cukup untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian 

ke lahan bukan-pertanian secara berlebihan. Nilai tukar hasil pertanian yang tidak memadai 

dan pendapatan per kapita yang sangat rendah dari usahatani karena luas lahan garapan 

sempit dan penggunaan tenaga kerja tidak efisien, menjadi faktor pendorong kuat 

penjualan lahan oleh petani.  

 Pertanian sendiri harus menyusun strategi yang dapat menjamin kehadirannya 

secara mantap sebagai salah satu eksponen pembangunan nasional yang tangguh tanpa 

lewat jalan konfrontasi. Strategi tersebut berjurus dua. Jurus pertama ialah meningkatkan 

efisiensi usahatani dan penggunaan sumberdaya lahan bawahan, sehingga dapat tetap 

berdaya produksi baik meskipun luas lahan berkurang. Jurus kedua ialah berkubu di lahan-

lahan atasan dan yang kurang atau yang tidak diminati pihak lain, seperti rawa pasang 

surut di lahan bawahan. Pertanian harus mampu menciptakan sendiri prospek yang cerah 

bagi pengusahaan lahan-lahan piasan (marginal), inkonvesional dan yang tidak menarik 

menarik bagi pihak lain, termasuk bagi pengusahaan lahan kering.  

Untuk menciptakan prospek cerah, khusus bagi pengusahaan lahan kering, 

diperlukan teknologi sepadan (apprioritas), baik bagi lingkungan biofisik maupun bagi 

lingkungan sosial ekonomi.Teknologi ini berasaskan LISA (Low Input Sustainabla 

Agriculture) yang terjabarkan menjadi tiga rakitan teknik pokok, yaitu:  `   

1. Memadu kemampuan alamiah sistem tanah-tanaman-atmosfer dalam mengkonversikan 

unsur-unsur lingkungan menjadi produk berguna bagi manusia.  

2. Adaptasi tanaman dan ternak pada lingkungan hidup setempat lewat seleksi, peuliaan 

konvensional atau rekayasa genetik. 

3. Membangun kelembagaan yang mendukung rasionalitas usahatani, pemberian nilai 

tambah pada hasil nilai pertanian, dan pelancaran pemasaran hasil usahatani.  
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Ketiga rakitan ini dimaksudkan untuk: 

1. Membatasi ketergantungan pertanian pada masukan komersial, seperti pupuk pabrik, 

bahan kimia pemenda tanah (chemical soil amendments), pestisida, subsidi dan kredit. 

2. Membatasi usikan kegiatan atas lingkungan, berarti mengurangi dampak negatif atas 

lingkungan. 

3. Mengokohkan usahatani sebagai eksponen ekonomi nasional. 

Dengan mempertimbangkan LISA, kendala-kendala tanah, sifat timbulan, keadaan 

iklim, dan nasabah antara tanah, timbulan dan iklim yang menjadi penentu kemampuan 

lahan, berikut ini disenaraikan (listed) bentuk-bentuk penggunaan lahan kering yang dapat 

dipilih. Senarai disusun berurut mulai dari bentuk penggunaan yang dapat dianjurkan 

pertama-tama : 

1. Perkebunan 

2. Peternakan dengan penggembalaan bergilir (paddock system) 

3. Pertanian pangan dengan sistem hutantani (agroforestry) 

4. Pertanian pangan dengan pemeliharaan ternak yang dikandang 

5. Pertanian pangan dengan menerapkan bioteknologi tanah 

Pengurutan senerai memperlihatkan dari atas ke bawah adaptasi yang makin 

kurang, pengelolaan yang makin rumit dan mutu lahan yang diminta makin tinggi. 

Memilih bentuk penggunaan tentu masih memerlukan tinjauan ekonomi, dan apabila 

mengenai pertanian rakyat juga perlu mempertimbangkan faktor sosial dan budaya (selera, 

kebiasaan, kepercayaan dan tradisi). 

Bentuk apa pun yang dipilih, teknik konservasi tanah dan air harus menjadi 

komponen pokok sistem pengelolaan. Dalam hal peternakan dengan penggembalaan 

bergilir, pertanian pangan dengan sistem hutantani, dan sampai tingkat tertentu 

perkebunan, konservasi tanah dan air sudah denagn sendirinya tercakup. 

Kalau dikehendaki dapat saja dibuat gabungan dua atau lebih bentuk penggunaan 

lahan. Misalnya, perkebunan dan pertanaman pangan dengan menerapkan bioteknologi 

tanah, tanaman perkebunan dan tanaman rumput pakan ditanam dengan sistem penanaman 

lorong (alley cropping), dsb. 

Dua sistem pengelolaan masih akan didalami lebih lanjut dalam bab-bab berikut 

ini. Kedua sistem tersebut dapat berperan penting dalam pengembangan pertanian lahan 

kering dan dapat menjamin keterlanjutan pertanian lahan kering di lahan-lahan bertanah 

piasan. Dua sistem itu ialah hutantani dan bioteknologi tanah. 
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Hutantani 

Hutantani merupakan suatu sistem produksi biologi yang dengan sengaja 

menggabungkan pohon dan semak dengan pertanaman (crop), ternak atau faktor-faktor 

produksi pertanian yang lain. Istilah hutantani mencakup, baik bentuk penggunaan lahan 

tradisional yang bersandar pada pohon dan semak sebagai bagian dari sistem produksi 

pertanaman dan ternak, maupun teknologi yang barusan dikembangkan dengan maksud 

memadukan tanaman tahunan kayu-kayuan dalam berbagai sistem penggunaan lahan untuk 

membuat sistem-sistem tersebut lebih produktif dan terlanjutkan. Dengan kata lain, 

teknologi hutantani bertujuan memperbesar interaksi positif antara pohon, semak, 

tumbuhan penutup tanah, pertanaman, ternak, tanah dan air, sehingga meningkatkan dan 

menganekaragamkan produksi total sebidang lahan tertentu (Winterbottom & Hazlewood, 

1987). 

Perladangan dan pekarangan adalah hutantani tradisional. Penanaman lorong 

merupakan salah satu upaya memeperbaiki hutantani tradisional dan ditawarkan sebagai 

alternatif perladangan. Tujuan pemberoan dengan semak atau pohon dalam perladangan, 

yaitu memulihkan kesuburan tanah, menjaga tanah dari erosi dan pelindian, serta 

menyehatkan tanah (memebersihkan gulma, hama dan penyakit, serta mendorong 

perkembangan makro dan mikroorganisme tanah yang berguna), tetap berlaku dalam 

penanaman lorong. Bedanya ialah bahwa dalam penanaman lorong (1) semak atau pohon 

sengaja ditanam dalam jalur-jalur tetap yang berselang-seling dengan lajur pertanaman 

pokok, (2) pengusahaan lahan menetap, dan (3) semak atau pohon pembenah dan penjaga 

tanah menempati lahan secara berdampingan dengan pertanaman pokok (Kang, dkk., 

1986). 

Dengan penanaman lorong, peladang lebih mudah diajak menjadi petani menetap. 

Pada hutantani seorang peladang masih dapat mengenali berbagai tampakan perladangan 

yang diakrabinya turun temurun. Sistem hutantani tidak hanya menyediakan keperluan 

pertanian, akan tetapi juga menyediakan keperluan rumahtangga petani (kayu bakar, kayu 

bangunan sederhana). Dengan menanam pohon atau perdu legum dalam jalur pepohonan, 

hutantani tidak hanya memasok bahan pupuk hijau kepada lajur pertanaman pokok, akan 

tetapi juga memasok bahan pakan untuk pemeliharaan ternak sambilan. Dengan demikian 

bentuk penggunaan no. 3 dan 4 dapat digabungkan. Berbagai modifikasi dapat dibuat 

dengan menggunakan kelima bentuk pokok penggunaan lahan. 
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Jenis pohon dan perdu, baik legum maupun bukan, yang baik untuk penanaman 

lorong dapat ditemukan dalam buku kecil karangan Kang, dkk. (1986) yang memuat 

pengalaman di Nigeria, dan dalam risalah suntingan Craswell & Tangendjaja (1985) yang 

memuat pengalaman di Indonesia dan Australia. 

Perladangan yang mendaur utuh merupakan sistem budidaya terandalkan di daerah 

iklim basah dengan tanah miskin. Sistem ini teradaptasi baik pada keadaan sosial dan 

ekonomi yang hidup dalam masyarakat, bahkan perladangan dapat disebut suatu sistem 

yang sangat canggih (Driessen, dkk., 1976). Dengan perbaikan teknologi menjadi 

penanaman lorong keterandalannya pasti bertambah besar, karena meningkatkan kebaikan 

perladangan (memilih sendiri jenis pohon atau semak yang lebih baik untuk masa 

pemberoan) dan bersamaan dengan itu menghilangkan kekurangan perladangan (menetap 

dan ketersediaan biomassa pembenah tanah terjamin sepanjang tahun sehingga hasilpanen 

pertanaman pokok dari tahun ke tahun tidak berfluktuasi tajam). Dengan hutantani pada 

umumnya dan dengan penanaman lorong pada khususnya, ketergantungan usahatani kecil 

pada pasokan sarana produksi komersial dapat dibatasi tanpa menurunkan kapasitas 

produksi pertanaman pokok (Kang, dkk., 1986). Kenyataan ini sangat penting dilihat dari 

segi ekonomi usahatani kecil. Petani kecil dapat dihindarkan dari jeratan kredit. 

 

Bioteknologi Tanah 

Bioteknologi tanah ialah kajian dan penanganan mikroorganisme tanah dan proses-

proses metabolismenya untuk mengoptimumkan produktivitas pertanaman. Teknologi 

tersebut menerapkan biokimia, mikrobiologi dan ilmu-ilmu rekayasa secara terpadu untuk 

mencapai keterapan teknologi dari kapasitas mikroorganisme (Lynoh, 1983). 

Penanganan mikroorganisme tanah dan proses-proses metabolismenya bertujuan 

memperbaiki lingkunagn fisik dan kimia tanah, melancarkan pendauran hara dalam sistem 

tanah-tanaman, dan meningkatkan penyediaan atau memperbaiki ketersediaan hara bagi 

tanaman, terutama N dan P. 

Perbaikan lingkungan fisik dan kimia tanah dikerjakan dengan pupuk organik 

(pupuk hijau, kompos, dan pupuk kandang). Pupuk organik sebetulnya tidak lain daripada 

preparat yang terdiri atas bahan organik yang dapat dirombak, jasad renik perombak dan 

senyawa-senyawa hasil perombakan. Pemupukan organik juga merupakan tindakan 

melancarkan pendauran hara dalam sistem tanah-tanaman. 
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Penimgkatan penyediaan hara N dapat dikerjakan dengan jasad renik penyemat N2 

udara yang hidup bebas, seperti Azotobacter, Beijerinckia dan Azospirillum, dan yang 

hidup bersimbiosis dengan tanaman inang legum, yaitu Rhizobium. Dalam lingkungan 

tropika, penyematan N2 udara oleh jasad renik yang hidup bebas dapat menambahkan 

kepada tanah sebanyak 60 – 90 kg N ha-1 tiap satu masa daur pertanaman. Jumlah ini setara 

dengan 130 – 196 kg urea. Penyematan N2 udara oleh Rhizobium dapat menambahkan 

kepada tanah sebanyak 100 –400 kg urea (Mangel & Kirkby, 1987). 

 Perbaikan ketersediaan P untuk tanaman dapat dikerjakan dengan dengan jasad 

renik pelarut fosfor, seperti bakteri Bacillus spp., jamur Aspergillus spp. dan Penicillium 

spp., serta aktinomisetes Streptomyces spp. (Siti Kabitun, 1987). Penelitian di Kanada 

dengan tanaman uji gandum menunjukkan bahwa Penicillium bilaji dapat meningkatkan 

kelarutan P dari batuan fosfat alam dan Cu, Zn serta Fe dari senyawa-senyawa anorganik, 

dan meningkatkan pengambilan unsur-unsur tersebut oleh tanaman gandum (Kucey, 1988). 

Penelitian di Brasil dengan tanah Oksisol merah tua menunjukkan bahwa bakteri 

pengoksidasi belerang Thiobacillus thiooxidans dapat juga meningkatkan kelarutan P dari 

batuan fosfat alam dengan bantuan tepung S dan bahan organik yang mudah dirombak 

(Muchovej, dkk., 1989). Proses yang berlangsung dalam campuran batuan fosfat alam + 

tepung S + bahan organik + T. thiooxidans mirip dengan yang berlangsung dalam pabrik 

superfosfat yang menggunakan bahan mentah batuan fosfat alam. Keuntungan penerapan 

bioteknologi tanah ialah bahwa batuan fosfat yang bermutu rendah pun dapat digunakan. 

Untuk membuat pupuk superfosfat disyaratkan batuan fosfat yang bermutu tinggi, yaitu 

berkadar Fe dan Al rendah. Dengan P. bilaji dan T. thiooxidans pemupukan P dapat 

dikerjakan dengan batuan fosfat bermutu rendah, berarti akan jauh lebih murah dan daya 

pupuknya bertahan lebih lama daripada dengan TSP. Disamping itu, dalam tanah-tanah 

tropika yang kaya Fe dan Al batuan fosfat bekerja lebih efektif daripada TSP karena P 

yang dikandungnya tidak mudah tersemat oleh Fe dan Al. 

 Pengambilan P oleh tanaman dapat ditingkatkan dengan menginokulasi tanaman 

dengan jamur mikorisa. Jamur ini bersimbiosis dengan akar tanaman dan dapat 

meningkatkan pengambilan P oleh tanaman. Ada berbagai golongan mikorisa, akan tetapi 

yang penting bagi tanaman pertanian ialah golongan endotrifik, yaitu mikorisa vasikuler 

arbuskuler (VAM). VAM terdapat pada hampir semua tanaman pertanian, tanaman pakan 

dan tanaman hutan (Siti Kabirun, 1987). 
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 Produk bioteknologi yang sudah siap dikembangkan di Indonesia pada skala 

lapangan ialah inokulum Rhizobium dan inokulum kompos, dan khusus untuk lahan basah 

(sawah) ialah pupuk Azolla. Yang sedang pada taraf percobaan ialah inokulum VAM dan 

yang baru pada taraf penelitian laboratorium adalah inokulum pelarut fosfat. 

 

Budidaya organik 

  Sistem hutantani dan budidaya dengan bioteknologi merupakan gatra-gatra 

budidaya organik (organic farming). USLA Study Team on Organic Farming mengajukan 

rangkuman pengertian tentang budidaya organik sebagai berikut : 

 Budidaya organik merupakan suatu sistem produksi yang menghindari atau sangat 

membatasi penggunaan pupuk pabrik, pestisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan. 

Sampai tingkat maksimum yang dimungkinkan, sistem budidaya organik bersandar pada 

pergiliran pertanaman, sisa pertanaman, pupuk kandang atau kotoran ternak, legum, pupuk 

hijau, limbah organik dari luar usaha tani, penyiangan mekanik, batuan pengandung 

mineral, dan gatra pengendalian hama secara biologi, untuk mempertahankan produktivitas 

dan kegemburan tanah, untuk memasok hara tanaman, dan untuk mengendalikan hama, 

gulma dan jasad merugikan yang lain (Youngherg & Duttel, 1984). 

 

  Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem budidaya organik 

cocok untuk petani kecil sehubungan dengan strategi khas mereka berupa peminimuman 

biaya (cost-minimization). Pengalaman itu juga menunjukkan bahwa sistem budidaya 

organik dapat pula diterapkan pada usahatani besar, yaitu dengan luas lahan garapan di atas 

400 ha. Kenaikan harga  energi dan kemantapan harga hasil usahatani menjadi faktor-

faktor pendorong penting penerapan sistem budidaya organik atau konversi usahatani 

konvensional (masukan energi tinggi) menjadi usaha tani organik. Keprihatinan akan 

dampak merugikan atas lingkungan oleh pertanian masukan energi tinggi menambah 

kecenderungan berpindah ke sistem budidaya organik (Elliot, dkk., 1984 ; Youngberg & 

Buttel, 1984). 

  Meskipun sistem budidaya organik dengan gatra hutantani dan bioteknologinya 

sudah jelas memberikan maslahat banyak kepada pembangunan pertanian rakyat dan 

penjagaan lingkungan hidup, termasuk konservasi sumberdaya lahan, namun penerapannya 

tidak mudah. Faktor-faktor kebijakan umum dan soio-politik sangat menentukan arah arah 
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pembangunan sistem usahatani sebagai unsur pengembangan ekonomi (Youngberg & 

Buttel, 1984). 

  Pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, selalu berkonsep quick 

yielding karena ingin secepatnya keluar dari kungkungan kemiskinan. Dalam pertanian 

konsep ini dijabarkan menjadi sistem budidaya dengan teknologi masukan energi 

komersial tinggi. Program-program intensifikasi padi sawah jelas memperlihatkan sikap 

“mengejar waktu”. Tanda-tanda yang dapat disebutkan a.l. : 

1.  Usahatani kecil dan subsisten dipaksa dapat diterapi teknologi produksi yang 

sebetulnya diperuntukkan bagi usahatani besar dan komersial, dengan jelas : 

a. mengelompokkan usahatani membentuk hamparan lahan untuk mencapai luas 

yang memenuhi ketentuan ekonomi skala (economicsoft scale) 

b. perencanaan terpusat yang mengabaikan keanekaragaman kemampuan lahan 

c. pemberian subsidi dan kredit besar-besaran 

2. Membangun pabrik pupuk urea secara besar-besaran untuk mendukung pemupukan N 

berat. Pupuk P dan K baru diperhatikan jauh hari kemudian. Akibatnya, P dan K tanah 

terkuras selama waktu panjang. Pola pemupukan semacam ini semata-mata mengejar 

peningkatan produksi secepatnya dan melupakan pembangunan kesuburan tanah. 

Dengan pola pemupukan ini proses-proses tanah menjurus ke arah degradasi kesuburan 

tanah. 

3. Pestisida digunakan secara tidak terkendalikan dan mengabaikan wawasan lingkungan. 

4. Zat pengatur tumbuh harus digunakan dengan harapan pengambilan hara oleh tanaman 

dapat dipacu. 

 “Revolusi hijau” menyebabkan bahwa pada tahun 1985 Asia mengkonsumsi N 

pupuk kira-kira 2,7 kali lipat konsumsi Amerika Utara, padahal konsumsi Asia pada tahun 

1965 baru kira-kira separo konsumsi Amerika Utara (Von Uexkull, 1988). Indonesia 

mempunyai industri nitrogen yang sangat tangguh dan menjadi produsen nitrogen ketiga di 

Asia setelah RRC dan India. Pemupukan N berat menjadi sumber pencemaran perairan 

yang gawat. 

  Kita sudah mulai insyaf akan kesalahan yang telah kita perbuat setelah belajar dari 

pengalaman pahit. Kita telah menganjurkan pemupukan berimbang, pewilayahan paket 

teknologi telah mulai diterapkan, dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu telah 

dijalankan.Yang masih gigih bercokol ialah anjuran menggunakan ZIT. Kita juga belum 

beranjak dari konsep teknologi produksi masukan energi komersial tinggi. Kita masih 
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mementingkan pembangunan irigasi untuk mengembangkan sawah. Pengembangan 

pertanian lahan kering masih dianaktirikan. Dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1984 

varietas padi sawah unggul yang sudah dilepas sebanyak 40, berarti purata 4 setiap tahun. 

Dalam kurun waktu yang sama varietas padi gogo unggul yang dilepas hanya 7 (purata 0,7 

tiap tahun), jagung 8 (0,8), kedelai 5 (0,5) dan kacang tanah juga 5 (0,5) (Soemartono, 

1988). 

  Teknologi produksi pertanianyang kita kembangkan, bahkan penelitian yang kita 

jalankan, belum berkiblat pada usahatani kecil. Padahal secara nasional kira-kira 49 persen 

rumahtangga pertanian Indonesia mengusahakan lahan lebih sempit daripada 0,5 ha. 

Kisarannya ialah antara 20 persen di Kalimantan dan 63 persen di Jawa (Hadiwigeno, 

1989). Pangsa pertanian rakyat pada produksi pertanian nasional ialah 100 persen dalam 

pangan, cengkeh, kapok, kelapa, lada, pala dan panili, 92 persen dalam the (BPS, 1982). 

  Sudah saatnya kita berpaling ke sistem budidaya organik, atau setidak-tidaknya 

memasukkan unsur-unsur budidaya organik ke dalam sistem produksi pertanian. Hal ini 

terutama penting untuk mengembangkan pertanian lahan kering mengingat lahan atasan 

merupakan suatu sistem yang daya tahannya terhadap usikan terbatas. Disamping itu kita 

memerlukan teknologi produksi yang cocok untuk usahatani kecil, berarti juga cocok untuk 

mengembangkan pertanian rakyat, dan selanjutnya berarti cocok pula untuk 

mengembangkan pertanian Indonesia. 

  Pengalaman pahit di lahan bawahan sudah cukup, tidak usah diulangi di lahan 

atasan. Kesalahan yang sempat menular di lahan atasan yang diusahakan oleh para 

transmigran harus segera dibetulkan. 

  Kebijakan umum pembangunan pertanian, termasuk di dalamnya kebijakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan penelitian pertanian, dan kemauan sosio-politik harus 

diselaraskan dengan konsep sistem budidaya organik dan asas LISA. Hal ini menyangkut 

pembenahan kelembagaan, dan jelas ini tidak mudah karena berhadapan dengan sistem 

nilai yang dianut, kebanggaan pribadi, kelembaman (inertia) sikap, yang semuanya 

memang manusiawi. 
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