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Keterlanjutan Sebagai Konsep 

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut takrif (definition) The World 

Conservation Startegy of 1980 ialah “ pembangunan yang memenuhi kebutuhan kini tanpa 

mengorbankan kesanggupan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka” (Scope, 

1990). Dalam jabarannya lebih lanjut menurut pandangan ekonomi, konsep ini mengajukan 

dalil suatu pola pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan kebendaan kini tanpa 

berdampak negatif atas sumber daya fisik yang ada, yang sering terbatas, sehingga tidak 

membahayakan kapasitas dan potensi pembangunan masa depan untuk memuaskan 

aspirasi kebendaan dan lingkungan generasi mendatang (Shindo, 1990). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 (selanjutnya diringkas 

UURI 12/1992) dalam pasal 2 menyebutkan “berkelanjutan” sebagai salah satu asas 

pertanian. Asas yang lain ialah “manfaat” dan “lestari”. Pasal itu menyebutkan “sistem 

budidaya tanaman sebagai bagian pertanian. Hal ini berarti bahwa “berkelanjutan” juga 

menjadi asas sistem budidaya tanaman. Akan tetapi asas ini, juga kedua asas yang lain, 

tidak dikonsepsikan dalam UURI 12/1992, padahal asas adalah landasan pokok yang 

memandu pernyataan-pernyataan dalam semua pasal. Ketiadaan konsep menyebabkan 

seluruh UURI 12/1992 tidak dapat diuji seberapa kuat itikadnya menganut asas-asas itu. 

 

Keterlanjutan Dalam Konteks Sistem 

Keterlanjutan sebagai hakekat kemaujudan (essence of existence) perlu dicerapi 

(perceived) dalam konteks sistem. Pertanian merupakan suatu sistem atau komponen 

pertanian. Untuk dapat memberikan konteks kuat kepada asas keterlanjutan, pertanian 

perlu dicerapi sebagai agroekosistem. 

Menurut kajian Dover & Talbort World Resources Institute mangenai 

pembangunan pertanian berkelanjutan, konsep keterlanjutan mencakup: (1) 

meminimumkan ketergantungan pada energi, mineral dan sumberdaya kimiawi yang tidak 

terbarukan, (2) menurunkan pengotoran (contamination) udara, air dan lahan di luar 
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kawasan usahatani, (3) harus mempertahankan kecukupan habitat bagi kehidupan alami 

(wildlife), (4) konservasi sumberdaya egnetik dalam spesies tumbuhan dan hewan yang 

diperlukan pertanian, (5) sistem pertanian harus mampu mempertahankan produksi 

sepanjang waktu menghadapi takanan-tekanan ekologi, sosial, ekonomi, dan (6) kegiatan 

produksi jangan sampai menguras sumberdaya terbarukan (diringkas oleh Sinclair, 1987). 

 

Cerapan Keterlanjutan Dalam UURI 12/1992. 

Tidak ada pasal satu pun dalam UURI 12/1992 yang mengaskan asas keterlanjutan. 

Ada beberapa pasal yang tersirat mengajukan gagasan tentang keterlanjutan. Dengan 

ungkapan semacam itu pasal-pasal tadi tidak mungkin dijadikan rujukan tegas untuk 

memberikan kepada UURI 12/1992 kekuatan hukum nyata berkenaan dengan asas 

keterlanjutan. Bahkan kesamaran ungkapan justru dapat menjadi sumber kerancuan dan 

kontroversi berkepanjangan. Pasal-pasal itu ialah: 

Pasal 7: … membuka dan mengolah lahan … wajib mengikuti tata cara yang dapat 
mencegah … kerusakan lingkungan hidup (ayat 1). 

… menggunakan media tumbuh … wajib mengikuti tata cara yang dapat 
mencegah … pencemaran lingkungan (ayat 2) 

Pasal 9: Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat (ayat 4) 

Pasal 16: Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penemuan benih 
tanaman … yang merugikan … sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan 
hidup. 

Pasal 16: Pemerintah mengatur dan membina pemanfaatan air … (ayat 1) 

Pasal 20: Perlindungan tanaman … dengan sistem pengendalian hama terpadu (ayat 1). 

Pasal 22: Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman … dilarang menggunakan sarana 
dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan … mengancam keselamatan 
manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau 
lingkungan hidup (ayat 1). 

Pasal 23: Setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan … dikenakan 
tindakan karantina tumbuhan … 

Pasal 24: Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tabuhan pada 
tanamannya … (ayat 1) 

Pasal 28: Pemeliharaan tanaman diarahkan … menjaga kelestarian lingkungan … (ayat 
1). 

… setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara 
yang … menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau 
lingkungan hidup (ayat 2). 

Pasal 29: Dalam pelaksanaan panen … dicegah timbulnya kerusakan sumberdaya alam 
dan/atau lingkungan hidup (ayat 4). 

Pasal 38: Pestisida … aman bagi … lingkungan hidup … (ayat 1). 
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Pasal 44: Pemanfaatan lahan … disesuaikan dengan … tata ruang dan tata guna tanah … 
(ayat 1). 

Pelaksanaan kegiatan … memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan … 
pelestarian lingkungan hidup … konservasi tanah (ayat 2). 

Pasal 48: Pemberian izin … harus memperhatikan aspek … sumberdaya alam, 
lingkungan hidup … (ayat 2). 

 

Disamping lemah dalam hal pemuasannya, pasal-pasal tadi juga lemah dalam hal 

pengajuannya yang tidak mengarah ke pengujudan sistem budidaya tanaman yang berasas 

keterlanjutan. Dengan kata lain, pasal-pasal tersebut tidak berada dalam bingkai 

(Framework) konsep keterlanjutan. 

Malah ada beberapa pasal yang dapat mendorong orang berbuat menjauhi hakekat 

keterlanjutan. Pasal-pasal itu adalah: 

Pasal 3: Sistem budidaya tanaman bertujuan meningkatkan dan memperluas 
penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan … industri … 
dan memperbesar ekspor (ayat a). 

Pasal 11: … pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul. 

 Catatan penulis: istilah “unggul” yang dianut sekarang mengimplikasikan 
ketergantungan kuat pada energi, mineral dan sumberdaya kimiawi yang tidak 
terbarukan, lemah dalam memenuhi tuntutan ekologi, dan menguasa 
sumberdaya terbarukan (tanah, air). 

Pasal 18: … memperoleh tanaman … guna mencapai produktivitas yang tinggi (ayat 2). 
Catatan penulis: istilah “tinggi” mudah diartikan “setinggi-tingginya”, padahal 
konsep keterlanjutan menganjurkan optimisasi produksi. 

Pasal 21: Perlindungan tanaman … dilaksanakan melalui … eradikasi organisme 
pengganggu … (ayat c). Catatan penulis : setiap orang dapat membuat batasan 
intensitas eradikasi sendiri-sendiri. 

Pasal 25: Eradikasi … dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan … sangat 
berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara drastis dan besar-
besaran dengan obat kimia. 

Pasal 37: Pupuk yang beredar … Wajib memenuhi standar mutu dan terjamin 
efektivitasnya … (ayat 1). Catatan penulis: dapat ditafsirkan sebagai anjuran 
menggunakan produk kimia yang secara luas karena efektivitas secara teknis 
pasti terjamin, sedang tidak ada satu pasal pun yang menetapkan bahwa 
standar mutu pupuk mencakup kriterium “aman bagi lingkungan hidup”. 

Pasal 52: Pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan … efisiensi 
penggunaan … sarana produksi  (ayat 2). Catatan penulis: masyarakat seolah-
olah lebih dianjurkan menerapkan sistem budidaya kimiawi daripada sistem 
budidaya organik. 

Pembinaan … didasarkan pada … keunggulan komparatif dan permintaan 
pasar … (ayat 3). Catatan penulis : memperkuat catatan penulis atas ayat 2. 

Pasal 55: Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru … 
dapat diberikan penghargaan … (ayat 1). Catatan penulis: tidak ada syarat 
bahwa “tepat” dan “baru” harus mendukung asas keterlanjutan, berarti boleh 
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yang bersifat padat energi komersial/fosil, banyak mengusik sumberdaya 
terbarukan, dan tidak menghiraukan keselamatan lingkungan dan konservasi 
sumberdaya alam. 

 

Cerapan UURI 12/1992 Mengenai Sistem Budidaya Tanaman 

Sistem budidaya tanaman di Indonesia dapat dipilahkan menjadi tiga golongan 

besar (1) sistem keluarga, yang dikenal dengan sebutan pertanian rakyat, (2) sistem 

perusahaan negara, dan (3) sistem perusahaan swasta, baik swasta perorangan maupun 

swasta perseroan. Dari segi motivasi dan inisiatif masing-masing berbeda. Dari segi 

ketersediaan sumberdaya (lahan, modal, teknologi, informasi, pasar), sistem keluarga dan 

mungkin juga sistem swasta perorangan kalah jauh dibandingkan dengan sistem 

perusahaan negara dan swasta perseroan. Sistem keluarga, karena keterkaitannya dengan 

ekonomi makro lebih terbatas daripada sistem perusahaan, sistem keluarga lebih tegar 

dalam menghadapi konjungtur ekonomi. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan dalam upaya 

sistem budidaya tanaman berkelanjutan. 

UURI 12/1992 tidak mengatur sistem budidaya tanaman semacam apa yang hendak 

dikembangkan sehubungan dengan asas keterlanjutan. Pasal 1 ayat 1 menyatakan Bahwa 

“Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya 

alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya. 

Pernyataan semacam ini dapat mengimplikasikan: (1) hanya ada satu ragam sistem 

budidaya tanaman yang dapat ditakrifkan tuntas (exhausustively defined) dengan 

pernyataan semacam itu, dan (2) sistem budidaya tanaman adalah sistem mekanistik yang 

tidak bersangkut paut dengan budidaya dan gaya hidup (pertanian rakyat) atau dengan 

pencarian nafkah bagi pekerjanya dan aspirasi ekonomi bagi pengusahanya (pertanian 

perusahaan). 

Karena perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam hal teknik budidaya, skala 

ekonomi, perilaku sosial, dan pengaktualisasi diri antar kelompok kepentingan maka upaya 

memapankan budidaya tanaman berkelanjutan lewat sistem pertanian rakyat memerlukan 

konsep-konsep yang berbeda dengan lewat sistem pertanian perusahaan. Juga berbeda 

apabila lewat sistem perusahaan negara dengan apabila lewat sistem perusahaan swasta, 

bagaimana imbangan antar sistem yang diinginkan? Imbangan ini perlu ditetapkan karena 

akan menentukan pangsa peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai dan 

menjaga keterlanjutan budidaya tanaman pada  khususnya dan pertanian pada umumnya. 
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Ada beberapa pasal yang menyinggung sistem pertanian rakyat: 

Pasal 3: Sistem budidaya tanaman bertujuan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 
petani (ayat b) dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha 
dan kesempatan kerja (ayat c). Catatan penulis: “kemampuan kerja” tidak 
mesti berkaitan dengan sistem pertanian rakyat, dapat saja berkaitan dengan 
sistem pertanian perusahaan berupa “kesempatan menjadi pekerja” 

Pasal 5: … Pemerintah menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat 
(ayat 1d), dan Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat (ayat 2). 

Pasal 6: Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan 
pembudidayaannya (ayat 1). Catatan penulis: karena tidak ada pasal senada ini 
yang berkenaan dengan sistem pertanian perusahaan swasta, apakah ini dapat 
diartikan bahwa Pemerintah memberikan peran khusus kepada sistem 
pertanian rakyat? (tidak diberikannya kebebasan memilih kepada perusahaan 
pertanian negara sudahlah dengan sendirinya). 

Pasal 30: Pemerintah wajib berupaya … meringankan beban petani kecil berlahan 
sempit yang … gagal panen karena bencana alam (ayat 2). Catatan penulis : 
apakah ini menandakan Pemerintah memberikan perlakuan preferensial kepada 
sistem pertanian rakyat? 

Pasal 47: Badan usaha … diarahkan … bekerja sama secara terpadu ungkapan ini 
berkehendak memantapkan kemaujudan sistem pertanian rakyat. 

Pasal 49: Pemerintah membina usaha lemah … dan … kerja sama yang serasi dan saling 
menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha kuat … Catatan 
penulis. s.d. catatan untuk pasal 47 ayat 3. 

Pasal 50: Petani kecil berlahan sempit yang … hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari tidak dikenakan pungutan … (ayat 2). Catatan penulis : s.d. catatan 
untuk pasal 47 ayat 3. 

Pasal 54: Pemerintah menyelenggarakan penelitian … yang diarahkan bagi kepentingan 
masyarakat (ayat 1), dan pemerintah membina dan mendorong masyarakat … 
melakukan … penelitian (ayat 2). Catatan penulis : apakah ini bermaksud 
memperkuat kedudukan sistem pertanian rakyat menghadapi persaingan 
dengan sistem pertanian perusahaan (mencukupkan ketersediaan sumberdaya 
teknologi dan informasi)? 

Pasal 57:  Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan … serta mendorong dan membina 
peranserta masyarakat … melakukan … penyuluhan (ayat 1), dan Pemerintah 
berkewajiban memberi pelayanan tersebut (ayat 2),. Catatan penulils : s.d. 
catatan untuk pasal 54 (mencukupkan ketersediaan sumberdaya informasi). 

 

Kesimpulan 

UURI 12/1992 tidak memberikan arahan hukum yang tegas mengenai 

“keterlanjutan “ dan “sistem budidaya tanaman”, padahal kedua perkara tersebut menjadi 

inti undang-undang bersangkutan. Keterlanjutan merupakan watak dan perilaku sistem. 

Budidaya tanaman merupakan satu sistem. Pasal-pasal dirumuskan untuk mengatur 

komponen sistem, yang seharusnya dirumuskan untuk mengatur sistem. Oleh karena 
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budidaya tanaman tidak diatur sebagai sistem, akan tetapi diatur sebagai sekedar kumpulan 

komponen, maka asas keterlanjutan ini terunut sepanjangn batang tubuh UURI 12/1992. 

Mukadimah UURI 12/1992 yang seharusnya menjadi sumber asumsi bagi semua 

pasal menjadi tidak berfungsi karena tidak terimplikasikan oleh rumusan pasal. Pasal 2 

berdiri terpencil, yang seharusnya berfungsi sebagai penggandeng mukadimah dengan 

batang tubuh undang-undang. Disamping itu terlalu banyak pengaturan yang dilimpahkan 

ke produk hukum yang berkedudukan lebih rendah daripada undang-undang, keputusan 

menteri (Kepmen), atau peraturan menteri (Permen). Ada 23 buah pasal atau ayatnya yang 

berbunyi “diatur lebih lanjut”. Timbul persoalan kapan dan bagaimana mengaturnya., 

Dengan demikian UURI 12/1992 sebagaimana keadaanya sekarang tanpa dilengkapi 

dengan peraturan perundangan penjabarannya, belum dapat mengatur dan mengendalikan 

sistem budidaya tanaman menuju ke pematuhan asas lestari dan berkelanjutan. Barangkali 

sebaik-baik kegunaannya baru sampai kepada pematuhan asas manfaat. 

Kedudukan sistem pertanian rakyat dalam pembangunan pertanian Indonesia tidak 

jelas. Menurut Biro Pusat Statistik tahun 1982, pangsa pertanian rakyat pada budidaya 

tanaman di Indonesia sangat besar, seperti tampak pada daftar berikut ini. 

 

  Pertanaman Pangsa (%) 
Luas 

Pangsa (%) 
Produksi 

Pangan 100 100 
Perkebunan 
a. Cengkeh, kapok, kelapa, palam 
       lada, panili, masing-masing 
b. Tembakau 
c. Kopi 
d. Karet 
e. Tebu 
f. The 
g. Kakao 
h. Kelapa sawit 
              Minyak 

      Biji 
 

 
 

100 
97 
94 
83 
59 
37 
36 

1 

 
 

100 
92 
92 
71 
40 
20 
8 
 

0,1 
0,1 

 

Implikasi keadaan ini ialah pembangunan pertanian nasional harus lewat sistem 

pertanian rakyat. Fakta ini tidak tercermin secara pasti dalam UURI 12/1992. Undang-

undang ini harus dapat menyiratkan strategi pembangunan pertanian yang bermula dari 

kebutuhan, sumberdaya dan kemampuan aktual pertanian keluarga, berdasarkan 
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pengenalan sistem usahatani dan pola pertanaman mereka, yang biasanya mencerminkan 

kebutuhan dan keadaan setempat (Arulpragasam, 1985). 

Mengingat kesamaran landasan berpijak dan sasaran UURI 12/1992, pencantuman 

bab X tentang Keputusan Pidana sebetulnya tidak pada tempatnya, terlalu tergesa-gesa. 
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