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Upaya Mencukupi Pangan 

 Penyediaan pangan dapat ditingkatkan dengan jalan: (1) memperluas lahan 

pertanaman pangan, (2) mengintensifkan pengusahaan lahan pertanaman pangan yang ada, 

(3) menganekakan pertanaman pangan untuk memperbanyak macam bahan pangan,        

(4) meningkatkan pendapatan ekspor komoditas pertanian tanpangan untuk mengimpor 

bahan pangan, dan /atau (5) meningkatkan pendapatan ekspor komoditas tanpertanian 

untuk mengimpor bahan pangan. Pilihan kelima adalah upaya di luar  sektor pertanian, 

maka dari itu tidak akan dibicarakan dalam makalah ini. 

 Tiap pilihan mengajukan persyartan tertentu masing-masing berkenaan dengan tata 

guna lahan. Pilihan pertama dapat ditempuh kalau lahan yang masih tersedia dengan luasan 

cukup. Pilihan kedua mensyaratkan lahan produksi yang ada bertanggapan baik terhadap 

masukan teknologi lebih tinggi yang tersedia waktu sekarang, atau terhadap masukan 

teknologi baru yang dapat diciptakan pada masa mendatang. Pilihan ketiga memerlukan 

ketersediaan lahan yang secara ekologi sesuai dengan persyaratan hidup pertanaman 

pangan baru. Pilihan ini juga melibatkan perluasan lahan seperti pada pilihan pertama, 

akan tetapi potensi perluasannya lebih besar karena mencakup lahan-lahan yang secara 

ekologi tidak sesuai untuk pertanaman pangan konvensional. Pilihan keempat didasarkan   

atas pertimbangan efisiensi penggunaan lahan. Lahan yang lebih efisien digunakan untuk 

pertanaman tanpangan diusahakan untuk pertanian tersebut. Dengan kelebihan pendapatan 

dari ekspor produksinya, diimpor bahan pangan. Penyediaan bahan pangan dengan impor 

diperhitungkan lebih efisien daripada dengan menanam sendiri. 

 Pilihan pertama, kedua dan ketiga tetap berada dalam kerangka kebijakan 

swasembada pangan. Namun pilihan ketiga lebih sulit dijalani karena menyangkut 

pengubahan selera makan dan penerampilan menanak bahan pangan. Pilihan keempat 

berada diluar kerangka kebijakan swasembada pangan. Mengingat kendala-kendala 
                                                            
1 Seminar Nasional dalam Temu Ilmiah Nasonal MPN II, Unsud, 6 Mei 1995. 
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kelahanan yang dapat menghadang pencapaian tujuan pilihan pertama dan kedua, pilihan 

ketiga dapat meringankan kendala-kendala tersebut. Pilihan keempat, meskipun tidak 

sejalan dengan kebijakan  swasembada pangan, akan tetapi dalam hal pengamanan pangan 

pada masa mendatang dapat memberikan peluang lebih baik. Pilihan keempat juga dapat 

mendorong pembangunan dan pengembangan pertanian secara holistik sehingga bersifat 

serbacakup (comprehensive) dan terpadu, tidak condong pada komoditas pangan saja. 

Dengan demikian sumberdaya lahan tergunakan secara layak dan berkelanjutan karena 

berasaskan tataguna lahan. Pertanian menjadi benar-benar berwawasan lingkungan. 

 

Perluasan Lahan 

 Potensi lahan untuk perluasan pertanian ditaksir berturut-turut menurut 

kemampuan, kesesuaian, dan kelayakannya.  Kemampuan lahan (land capability) ialah 

mutu lahan yang ditaksir berdasarkan faktor-faktor pembatas fisik dan tingkat 

pembatasannya terhadap suatu bentuk penggunaan lahan tertentu. Kemampuan lahan 

menurut Donahue, dkk. (1977) adalah pernyataan tentang daya pengaruh keadaan fisik 

lahan atas kecocokan lahan bagi penggunaan sinambung tanpa menimbulkan kerusakan 

pada pertanaman. Dengan kata lain, kemampuan lahan menentukan intensitas penggunaan 

yang diijinkan mengingat resiko kerusakan fisik lahan yang dihadapi dan persyaratan 

perlakuan yang perlu diikuti bagi keterlanjutan penggunaannya. Kemampuan lahan dinilai 

lebih rendah apabila intensitas penggunaan yang diijinkan lebih rendah.  

 Kesesuaian lahan (land suitability) ialah mutu lahan yang ditaksir berdasarkan 

nasabah antara manfaat yang dapat diperoleh dan upaya yang perlu diadakan berkenaan 

dengan penggunaan khusus lahan. Kesesuaian lahan dinyatakan dalam ukuran masukan 

dan keluaran ekonomi, berarti dalam ukuran penghasilan bersih atau tingkat hidup 

masyarakat tani. Kesesuaian lahan dinilai lebih tinggi untuk suatu penggunaan khusus 

tertentu apabila dapat memberikan penghasilan bersih lebih tinggi atau menyebabkan 

tingkat hidup masyarakat tani lebih baik. Dalam hal penggunaan tanekonomi, seperti 

rekreasi atau kenyamanan hidup, kesesuaian lahan dinyatakan dalam ukuran nilai sosial, 

misalnya jumlah orang yang dapat menikmati hasil penggunaan lahan (Vink, 1975). 

 Dalam hal kesesuaian lahan ditetapkan dalam batas-batas tiap kelas kemampuan 

lahan, diperoleh penaksiran mutu lahan yang disebut kelayakan lahan. Dengan demikian 

kecocokan lahan merangkum keterlanjutan penggunaan lahan atas pertimbangan nasabah 

manfaat dengan risiko kerusakan baku dan upaya pembatasan risiko menurut kriteria 
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biofisik dan ekonomi atau sosial. Makin tinggi nasabah ini, kelayakan lahan dinilai makin 

baik untuk penggunaan bersangkutan. Kelayakan lahan dapat mencerminkan daya dukung 

lahan (land carrying capacity).  

 Faktor-faktor penentu mutu lahan ialah iklim, tanah, air, timbulan (relief), dan 

lokalitas. Iklim menyangkut suhu udara dan suhu tanah yang menjadi turunannya, 

kelembaban nisbi udara dan laju evapotranspirasi yang menjadi konsekuensinya, 

ketersediaan setempat sumber air primer berupa hujan, dan ketersediaan energi pancar 

matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Tanah menyangkut kesuburan, 

berbagai kendala produktifitas, dan kerentanan terhadap kerusakan, terutama erosi. Air 

menyangkut ketersediaan sumber air sekunder tergunakan (workable) berupa sungai, air 

tanah, rawa, dan danau, serta perilaku hidrologi berupa banjir, tambatan permukaan, atau 

kekeringan. Timbulan menyangkut masalah pengerjaan lahan, keterlintasan medan 

(trafficability), risiko erosi atau longsoran dalam salingtindaknya dengan iklim dan tanah, 

dan risiko kelebihan atau kekurangan air dalam salingtindaknya dengan iklim. Lokalitas 

menyangkut masalah keterjangkauan tempat (accessibility) berkaitan dengan pemasukan 

sarana produksi, pengeluaran dan pemasaran hasil produksi, dan penyaluran informasi 

teknologi dan ekonomi.  

 Iklim menurut gatra energi pancar matahari tidak menjadi soal bagi Indonesia. 

Suhu juga tidak menjadi faktor pembatas. Yang dapat menjadi faktor pembatas ialah curah 

hujan sebagai sumber air, baik jumlahnya maupun agihannya. Curah hujan dapat 

berlebihan sehingga menimbulkan banjir dan penggenangan, atau dapat langka sehingga 

menimbulkan kekeringan. Untuk pengharkatan lahan, iklim dapat dipilahkan menurut 

ukuran curah hujan efektif, yaitu selisih antara curah hujan dan evapotranspirasi yang 

menentukan surplus atau defisit air. Perwilayahannya menggunakan tingkat kementakan 

(probability) pencatatan surplus (atau defisit) tahunan disemua stasiun pencatat cuaca. 

Indonesia dapat dibagi menjadi tiga wilayah besar, yaitu wilayah basah dengan tingkat 

kementakan surplus diatas 90% (atau tingkat kementakan defisit dibawah 10%), wilayah 

sedang dengan tingkat kementakan surplus antara 80% dan 90%, dan wilayah kering 

dengan kementakan surplus dibawah 80%.  

 Dalam wilayah basah hujan dapat menjadi kendala karena dapat mendatangkan 

bajir atau penggenangan dilahan rendah, dan erosi atau longsoran dilahan berlereng. Dalam 

wilayah kering hujan dapat menjadi kendala berkenaan dengan kekahatan air. Dilihat dari 

segi ketersediaan air cukup dan resiko banjir atau erosi lebih rendah, wilayah sedang 
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dinilai berkemampuan komparatif terbaik. Liputan wilayah masing-masing adalah sebagai 

berikut. 

 

Wilayah basah Wilayah sedang Wilayah kering 

Seluruh Sumatera 

Seluruh Kalimantan 

Jawa Barat di luar dataran 
pantai utara 

Maluku Tengah dan Utara 

Irian Jaya, kecuali bagian 
tenggara 

DKI 

Dataran pantai Utara Jawa 
Barat 

Jawa Tengah 

DIY 

Seluruh Sulawesi 

Jawa Timur 

Bali 

NTB 

NTT 

Timor Timur 

Maluku Tenggara 

Irian Jaya bagian tenggara 
 

 Dengan kriterium curah hujan efektif maka secara umum dapat dikatakan bahwa 

Sulawesi berkemampuan lahan terbaik, Jawa nomor dua, Sumatera, Kalimantan, Maluku 

dan Irian Jaya nomor tiga, dan Bali, NTB, NTT dan Timor Timur nomor empat atau 

terendah. 

 Ada hubungan antara curah hujan purata dan aliran permukaan purata menurut 

persamaan : 

R = 0,94 × P - 1000 

yang R adalah aliran permukaan tahunan purata dalam mm.th-1 dan P adalah curah hujan 

tahunan purata dalam mm.th-1 (DRN Kelompok II, 1994). Ini berarti bahwa dalam wilayah 

basah ketersediaan air sekunder berupa aliran permukaan banyak, berkurang dalam 

wilayah sedang, dan paling rendah dalam wilayah kering. Dengan demikian kemungkinan 

mengadakan irigasi dengan air permukaan di wilayah kurang hujan juga terbatas. Pendapat 

ini dapat dibenarkan oleh fakta berikut ini (dihitung dari angka-anka DRN Kelompok II,  

1994).  

 

Jumlah ketersediaan air permukaan dalam milyar m3.th-1 

Wilayah basah Wilayah sedang Wilayah kering 

median  99,5 median  38 median  13 

kisaran  46 - 876 kisaran  0,4 - 89 kisaran   5 - 46 
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Dalam wilayah basah jumlah ketersediaan air permukaan tertinggi, menurun dalam 

wilayah sedang, dan terendah dalam wilayah kering. Hubungan semacam ini juga terdapat 

dengan cadangan air tanah seperti terlihat pada angka-angka berikut ( dihitung dari angka-

angka DRN Kelompok II, 1994 ).  

 

Jumlah cadangan air tanah dalam juta m3 .ha-1   

Wilayah basah Wilayah sedang Wilayah kering 

median 26 median 3 median 1,45 

kisaran 5-540 kisaran 1-23 kisaran 0,6-15 
 
Perbedaan antar wilayah tidak sejelas air permukaan karena ada faktor lain yang sangat 

menentukan jumlah cadangan air tanah, yaitu struktur geologi. 

 Jadi, wilayah kering tidak hanya miskin hujan akan tetapi juga miskin air 

permukaan dan air tanah. Meskipun demikian kekurangan air hujan sampai batas tertentu 

masih dapat ditanggulangi dengan air permukaan atau air tanah.  

 Faktor tanah menjadi kendala terpenting bagi perluasan lahan pertanian di 

Indonesia. Tanah-tanah yang baik terbatas hamparannya dan terutama terdapat di Jawa dan 

Bali, dan itupun sudah tergunakan habis. Bahkan sejak dua dasa warsa silam lahan 

pertanian bertanah baik justru menyempit karena makin banyak yang teralihkan 

penggunaannya untuk tanpertanian, seperti pemukiman, industri, sarana pariwisata, dsb. 

Sebagian besar tanah di Indonesia, terutama di luar Jawa dan Bali, berharkat piasan     

(marginal) atau rendah bagi pertanian, khususnya untuk pertanian pangan. Tanah-tanah itu 

termasuk ordo ultisol, oksisol, spodosol, histosol, dan sebagian termasuk ordo inseptisol. 

Agihannya adalah sebagai berikut (dihitung dari angka-angka Muljadi dan 

Soepraptohardjo, cit. Sudjadi, 1984 ).  

 

Wilayah Luas dalam juta ha Persen luas wilayah 

Jawa 3 24 

Sumatera 37                     78 

Kalimantan 47 87 

Sulawesi 4 23 

Irian Jaya 39 91 

Indonesia 130 68 
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Jawa dan Sulawesi berkemampuan terbaik dilihat dari rendahnya proporsi tanah 

piasan yang terdapat di dalam wilayahnya. Dari segi ini Sumatera, Kalimantan, dan Irian 

Jaya berpotensi rendah untuk perluasan lahan pertanian pangan. Padahan ketiga wilayah ini 

menjadi tujuan utama transmigrasi pola pertanian pangan. Sudah barang tentu hambatan 

tanah dapat disingkirkan dengan menerapkan teknologi produksi sepadan. Akan tetapi 

kecenderungan sekarang ialah menerapkan dimana-mana teknologi produksi kimiawi yang 

berhasil diterapkan di Jawa dalam mencapai swasembada beras. Teknologi revolusi hijau 

padi tersebut tidak cocok bagi tanah-tanah piasan. Bahkan di tanah-tanah terpilih di Jawa 

saja kemanjuran teknologi tersebut mulai merosot setelah 20 tahun diterapkan sehingga 

pada masa akhir-akhir ini swasembada beras kita  mulai goyah.   

Pada tanah-tanah piasan, apalagi pada yang berharkat rendah, teknologi revolusi 

hijau yang berasaskan intervensi kimiawi harus mengadakan pemupukan lebih berat 

dengan pupuk-pupuk kimiawi, termasuk yang memasok unsur-unsur hara mikro, 

pengapuran berat, dan irigasi besar-besaran. Dampak atas sumber daya tanah dan air 

menjadi lebih berat yang menjurus ke pendegradasian tanah dan air pada khusunya dan 

lingkungan pada umumnya. Disamping itu akan terlibat subsidi banyak pada sarana 

produksi, kredit usaha, dan dukungan harga (price support) pada hasil produksi. Semua ini 

akan menyebabkan efisiensi produksi usahatani rendah, membuat nilai tukar petani 

menjadi semu, dan memberatkan pembiayaan publik (public spending). 

 Kendala pokok dalam mengusahakan tanah histosol ialah pengatusan buruk, 

gambut tebal dan mentah, serta keterlintasan medan dan ketercapaian tempat sangat 

terbatas. Kendala-kendala ini sulit diatasi dengan teknologi konvensional.  

 Dengan kendal-kendala iklim, tanah, dan air yang banyak tidak berarti bahwa 

prospek perluasan lahan pertanian ke luar Jawa dan Bali kecil. Dengan teknologi produksi 

yang sepadan dengan lingkungan alam setempat, kesesuaian lahan piasan dapat dibuat 

tinggi. Unsur-unsur teknologi tersebut ialah menanam macam tanaman dan kultivarnya 

yang beradaptasi baik pada lingkungan alam setempat, membatasi penggunaan pupuk 

kimiawi dan kapur sejalan dengan meningkatkan penggunaan pupuk-pupuk organik dan 

hayati, dan sistem pertanaman hemat air. Penerapan teknologi ini pelu didukung dengan 

upaya memperbaiki keterjangkauan tempat. Untuk menjamin keberhasilan pembaharuan 

sistem pertanian diperlukan landasan kebijakan nasional yang lentur dan perencanaan yang 

matang berjangka panjang.  
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Intensifikasi Penggunaan Lahan  

 Di kalangan kegiatan teknologi paling kuno, irigasi merupakan soko guru pemajuan 

masyarakat manusia selama beberapa ribu tahun (Postel, 1989). Akan tetapi irigasi pula 

yang menjadi sebab keruntuhan sejumlah peradaban kuno karena kerusakan tanah oleh 

irigasi. Kerusakan tanah yang paling meluas timbul dari penumpatan air (waterlogging) 

dan penggaraman tanah karena irigasi. Dalam kawasan iklim basah, irigasi tanpa 

dilengkapi dengan sistem pengatusan cukup memperbesar rembesan air dari saluran irigasi 

yang tidak dibalut dan dari petak yang digenangi (sawah), yang secara berangsur 

mendangkalkan air tanah yang berada di bawahnya. Dalam kawasan iklim kering, 

evaporasi air di permukaan tanah atau dekat di bawah permukaan tanah secara berangsur 

melonggokkan garam-garam yang semula terlarut dalam air.  

 Penumpatan air menyebabkan tanah tergleisasi yang menurukan mutunya. Tanah 

menjadi kahat oksigen yang dapat mematikan tanaman yang tidak teradaptasi pada suasana 

tanah semacam ini. Penumpatan air juga membahayakan tanaman dan edafon karena 

meningkatkan kadar Mn2+, Fe2+ dan H2S dalam tanah sehingga bersifat meracun. 

Ketersediaan unsur hara mikro Zn dan Cu cenderung menurun. Nitrogen banyak hilang 

karena denitrifikasi menjadi N2 dan N2O yang terbang ke atmosfer. Gas N2O adalah salah 

satu gas yang menyebabkan terjadinya hujan masam. Gas ini juga ikut dalam reaksi yang 

merusak lapisan ozon. Tanah tumpat air juga menghasilkan gas CH4 yang merupakan salah 

satu gas rumah kaca. Jadi irigasi juga dapat berdampak buruk atas lingkungan (Patrick, Jr. 

& Reddy, 1978; Tan, 1994).  

 Pelonggokan garam meningkatkan tekanan osmosis dalam tanah yang menghambat 

penyerapan lengas tanah beserta unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya oleh akar 

tanaman. Apabila pelonggokannya berlebihan tanaman akan mati karena sel-sel akar 

mengalami plasmolisis. Garam yang terbawa oleh aliran limpas akan mencemari badan-

badan air permukaan yang selanjutnya akan dapat merusakkan habitat akuatik. 

 Menurut keadaan pada tahun 1989, Indonesia berada pada urutan keenam setelah 

RRC, India, Soviet Rusia, Amerika Serikat, dan Pakistan dalam hal luas bersih lahan 

beririgasi yaitu 7.550.000 ha. Yang dimaksud dengan luas bersih ialah luas kawasan 

irigasi, tidak memperhitungkan luas petak yang diirigasi berulang untuk pertanaman ganda. 

Proporsi lahan beririgasi terhadap seluruh lahan pertanaman di Indonesia ialah 36%. 

Proporsi di dunia berkisar antara 3% di Brasil dan 100% di Mesir. Proporsi dunia ialah 

16%. Lahan pertanaman selebihnya diusahakan secara tadah hujan. Indonesia termasuk 
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negar-negara yang mengandalkan lebih daripada separuh produksi pangan domestik pada 

lahan beririgasi (Postel, 1992).  

 Secara dunia luas lahan beririgasi meningkat. Menurut data FAO laju rerata 

peningkatannya antara tahun 1980 dan 1989 ialah 2,6 juta ha setahun. Akan tetapi laju ini 

hanya 3/5 laju peningkatan selama kurun waktu 1970an. Luas lahan beririgasi per kapita 

juga menurun. Nisbah ini pernah mencapai puncak pada tahun 1978 setinggi 48 ha per 

1.000 orang. Sejak itu nisbah jatuh hampir 6% dan sekarang adalah 45 ha tiap 1.000 orang.  

Hal ini merupakan gejala sejarah baru yang konsekuensinya belum sepenuhnya dipahami 

oleh para pemimpin politik dan ahli pembangunan (Postel, 1992). 

 Ada beberapa sebab penurunan laju perluasan lahan beririgasi dan penyusutan luas 

lahan beririgasi per kapita.  

 Sebab pertama  ialah laju pertambahan luas lahan beririgasi kalah cepat daripada 

laju pertambahan penduduk. 

 Sebab kedua  ialah  lahan potensial untuk mengembangkan pertanaman beririgasi 

makin berkurang. Hal ini disebabkan karena luasannya memang sudah menipis karena 

sudah banyak yang digunakan, atau karena kedahuluan ditempati oleh pengguna  

tanpertanian. 

 Sebab ketiga ialah sangat meningkatnya biaya proyek irigasi, terutama di negara-

negara sedang berkembang, untuk membangun bendung, waduk, saluran penyalur air, dan 

saluran pembagi air. Di beberapa negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, biaya 

modal untuk membangun sarana irigasi baru berskala besar kini berkisar antara US$ 1.500 

dan US$ 4.000 per ha. Hal ini menyulitkan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-

lambaga keuangan internasional (Postel, 1992).  

 Sebab keempat ialah banyak sistem irigasi yang ada menurun kapasitasnya karena 

tidak terpelihara. Di seluruh dunia diperkirakan 150 juta ha lahan beririgasi, yaitu hampir 

2/3 luas totalnya, memerlukan pembenahan untuk mengembalikan efektivitas kerjanya 

(Postel, 1992). 

 Sebab kelima  ialah setiap tahun ada lahan beririgasi yang tersingkir karena 

kerusakan berat tanah, baik karena tumpat air maupun karena penggaraman. Di seluruh 

dunia diperkirakan sekitar 25 juta ha tanah beririgasi, yaitu lebih daripada 10% luas 

totalnya, yang merosot produktivitasnya karena kelonggokan garam. Persoalan ini 

bertambah gawat karena penggaraman tanah meluas dengan laju 1-1,5 juta ha setahun, 

yaitu kira-kira separo laju perluasan lahan beririgasi baru. Meksiko telah kehilangan panen 
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tahunan biji-bijian pangan sebanyak 1 juta ton, suatu jumlah yang cukup untuk memberi 

makan 5 juta orang. RRC, India, Irak, Iran, dan Pakistan mengalami kemunduran panen 

gawat karena 15 juta ha tanah mereka terkena penggaraman. Karena tumpat air dan 

penggaraman, panen pertanaman utama di Mesir dan Pakistan menurun sebanyak 30% 

(World Bank, cit. Postel,1992). 

            Sebab keenam  ialah  setiap tahun ada lahan beririgasi yang diambil alih untuk 

kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan pariwisata, serta untuk jaringan jalan 

raya. Sebetulnya pengembangan irigasi sendiri mengorbankan lahan produksi untuk 

menempatkan waduk dan saluran penyalur air. Di Indonesia sekarang terdapat 53 buah 

waduk yang dibangun sejak tahun 1914 sampai dengan tahun 1992 (DRN Kelompok II, 

1994). Kalau hamparan rerata waduk diambil seluas 6.000 ha maka luas lahan produksi 

yang hilang ialah 318.000 ha.  

 Pengambil-alihan lahan oleh penggunaan tanpertanian juga terjadi atas lahan 

pertanaman tadah hujan dan lahan perikanan darat, khususnya tambak. Di Indonesia tidak 

tersedia data mengenai luas lahan pertanian yang tergusur oleh penggunaan tanpertanian. 

Statistik Indonesia yang disusun oleh Biro Pusat Statistik hanya mencatat jumlah rumah 

dan industri yang dibangun. Jumlah rumah pun terbatas yang dibangun oleh Perum 

Perumnas, dan oleh REI serta swasta dengan kredit BTN. Tidak mencakup pembangunan 

kawasan hunian mandiri sebangsa Bumi Serpong Damai, Lippoland, Citraland, dll. 

 Berdasarkan jumlah rumah yang dibangun sejak tahun 1977 sampai tahun 1993 

(BPS 1982; 1993) dan dengan perkiraan luas rerata lahan yang ditempati sebuah rumah 

tingggal Perumnas 100 m2, REI-BTN 300m2, dan swasta-BTN 500m2, luas lahan yang 

ditempati perumahan dalam 15 tahun terakhir adalah 47.575 ha. Ini berarti setiap tahun ada 

3.172 ha lahan pertanian yang beralih ke perumahan. Dari perumahan yang dibangun, 82% 

berada di Jawa, berarti setiap tahun 2.602 ha lahan Jawa hilang dari fungsi produksi 

pertanian.  

 Hadiwigeno (1989) mengajukan perhitungan teoritis, berdasarkan keadaan dalam 

kurun waktu 1980 - 1983. Laju pertambahan rumah tangga ialah 2,1% setahun, berarti 

635.529 buah tiap tahun. Dengan asumsi bahwa setiap rumah tangga baru memerlukan 

lahan untuk tempat tinggal seluas 300 m2 maka setiap tahun diperlukan lahan seluas   

19.000 ha. Jawa akan menampung 46%, Sumatera 28%, Kalimantan 10%, dan Sulawesi 8%. 

 Kawasan hunian mandiri jauh lebih luas karena tidak hanya terdiri atas perumahan, 

akan tetapi dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti rekreasi, olahraga, taman, dan 
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perdagangan (plaza, mall). Barangkali luas rerata satu satuan kawasan hunian mandiri 

dapat diambil 250 ha dengan jumlah rerata rumah tinggal 300 buah. Luas lahan setara 

setiap rumah tinggal menjadi sekitar 8.000 m2 . 

 Jumlah pabrik besar-sedang pada tahun 1991 tercatat 16.494  buah, dan pabrik kecil 

122.681 buah (BPS,1993). Kalau diasumsikan bahwa satu pabrik besar-sedang secara 

rerata menempati lahan 1 ha, dan satu pabrik kecil 0,1 ha, maka luas lahan seluruhnya yang 

ditempati industri menurut angka 1991 ialah 28.762 ha. Antara tahun 1980 dan 1991 

pertambahan tahunan  jumlah pabrik besar-sedang ialah 764 buah. Antara tahun 1979 dan 

1991 pertambahan tahunan luas lahan yang diempati industri ialah 845 ha. 

 Dengan asumsi bahwa: 

1. Dari 19.000 ha setahun menurut Hadiwigeno untuk perumahan rumah tangga baru, 

3.000 ha terpenuhi dengan rumah-rumah Perumnas, REI-BTN dan swasta-BTN 

menurut perkiraan terdahulu , dan dari sisanya yang 16.000 ha yang benar-benar 

terbangun adalah separonya, maka untuk perumahan diperlukan setiap tahun lahan 

seluas 11.000 ha. 

2. Setiap tahun dibangun 5 kawasan hunian mandiri, berarti diperlukan lahan seluas   

1.250 ha. 

3. Untuk industri setiap tahun diperlukan lahan seluas 850 ha sesuai perkiraan terdahulu. 

Maka luas lahan setiap tahun yang akan lepas dari produksi pertanian ialah 11.000 + 1.250 

+ 850 = 13.100 ha. Belum terhitung lahan yang dilepaskan untuk kawasan pariwisata, 

padang golf, pemekaran kota, dan jalan raya (tol). Barangkali tidak akan jauh meleset dari 

kenyataan kalau diperkirakan bahwa luas lahan pertanian yang beralih fungsi ke 

tanpertanian setiap tahun berkisar antara 15.000 dan 20.000 ha. Ini semua menggusur  

lahan produksi pertanian yang ada, baik yang beririgasi maupun yang tadah hujan. Sampai 

sekarang belum pernah terjadi bahwa kawasan hunian, industri, hotel, padang golf, 

pemekaran kota, dsb. Dibangun di lahan kosong, yang belum pernah digunakan. 

 Yang sudah hilang dari produksi pertanian sampai sekarang yang dapat dirunut 

ialah  395.000 ha [318.000 ha (waduk) + 47.575 ha (perumahan) + 28.762 ha (industri)]. 

Yang senyatanya mungkin lipat dua. 

 Upaya intensifikasi pertanian menjadi berat karena tujuan meningkatkan produksi 

dengan luasan  lahan yang  sudahh berproduksi menghadapi kendala penyusutan luas lahan 

potensial yang makin banyak. Peningkatan hasilpanen harus lebih tinggi lagi daripada 

kalau tidak ada penyusutan luas lahan. 
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Irigasi Sebagai Teknologi Intensifikasi 

 Apabila irigasi tetap digunakan sebagai andalan intensifikasi budidaya pertanaman 

maka tataguna air perlu diperhatikan benar-benar. Tataguna air bertambah penting sejalan 

dengan kemajuan pembangunan karena beberapa sebab, yaitu (1) kebutuhan air makin 

meningkat tajam dalam segala sektor kegiatan hidup manusia, sehingga persaingan antara 

berbagai kepentingan makin ketat, (2) cadangan air tergunakan tidak tanpa batas, 

ketersediaan menurut waktu kadang-kadang tidak mudah teramalkan, dan agihannya sering 

tidak sesuai dengan tempat kebutuhannya, dan (3) mutu air makin rawan karena 

pengotoran atau pencemaran oleh hasil proses kegiatan hidup manusia sendiri. Pertanian 

pada dasarnya memang  menjadi pengguna air terbesar. Diperkirakan  65% penggunaan air 

dunia terjadi dalam  sektor pertanian, yang mengambil air dari sungai, danau, dan air tanah 

(Postel, 1992). 

 Menurut DRN Kelompok II (1994), jumlah kebutuhan air irigasi dan tanpertanian 

(domestik, perkotaan, dan industri) di Indonesia dan laju pertambahannya setahun dalam 

kurun waktu 25 tahun antara  tahun 1990 dan 2015 ialah sebagai  berikut (dalam juta m2) : 

Pertanian : jumlah kebutuhan 1990 = 72.003 

                                                2015 = 110.102 

                  laju kenaikan rerata = 1.524 atau 2% setahun 

tanpertanian : jumlah kebutuhan 1990 = 3.302 

                                                    2015 = 9.391 

                      laju kenaikan  rerata = 244 atau 7% setahun 

imbangan kebutuhan air irigasi dengan kebutuhan  air tanpertanian : 1990 = 22 :1 

                                                                                                              2015 = 12:1    

 Kebutuhan pertanian akan air tetap lebih besar daripada kebutuhan tanpertanian. 

Akan tetapi laju kenaikannya lebih kecil yang menyebabkan imbangan antara kebutuhan 

pertanian dan tanpertanian menurun sangat tajam. Ini berarti sektor-sektor kegiatan di luar 

pertanian menuntut bagian air makin besar dari cadangan yang ada. Dengan kata lain, 

persaingan mengambil air makin ketat. Konsekuensi kenyataan ini ialah bahwa pertanian 

tidak lagi leluasa memetapkan peruntukan air. Maka pertanian sudah harus memikirkan 

teknologi air alternatif yang lebih hemat air namun tetap efektif, sehingga air tergunakan 

secara lebih efisien. Dari angka-angka tersebut tadi dapatlah dilihat bahwa apabila 

pertanian dapat berhemat 10% saja dari jumlah kebutuhan airnya maka jumlah yang  
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dihemat sudah lebih daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanpertanian dan 

persaingan dapat diredakan. Meredakan persaingan perlu sekali berkenaan dengan 

konservasi sumberdaya air. Dengan teknologi yang tersedia sekarang  kebutuhan air dapat 

dipotong banyak, pertanian dapat memotong sebanyak 10 - 50%, industri 40 - 90%, dan 

perkotaan sampai 30%, tanpa mengorbankan keluaran ekonomi atau mutu kehidupan 

(Postel, 1992). 

 Ada ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan air di beberapa daerah di 

Indonesia. Proporsi penggunaan air di suatu daerah terhadap penggunaan total se-Indonesia 

tidak seimbang dengan proporsi ketersediaan air di berbagai daerah bersangkutan terhadap 

ketersediaan total se-Indonesia. Ketimpangan ini dapat diperlihatkan pada daerah-daerah 

lima besar dalam penggunaan air.  

 

Persen terhadap 

Kebutuhan total Cadangan total Daerah 

Irigasi Tanpertanian Air permukaan Air tanah 

Jawa 59 42* 69 65 6 6 

Sumatera 19 23 17 19 23 19 

Sulawesi 11 8 5 4 8 4 

Kalimantan 4 11 4 5 31 27 

NTB 3 2 1 1 0,4 0,1 

* Angka depan adalah tahun 1990 dan angka belakang adalah tahun 2015 (dihitung dari 
angka-angka DRN Kelompok II 1994 ). 

 

Ketimpangan terbesar terdapat di Jawa yang berada di kawasan iklim berkebasahan 

sedang, dan di NTB yang berada di kawasan iklim kering. Proporsi penggunaannya terlalu 

besar dibandingkan dengan proporsi cadangannya. Sebaliknya, Kalimantan dibebani 

penggunaan terlalu sedikit dibandingkan dengan proporsi cadangannya yang besar, berarti 

penggunaannya tidak efisien. Sumatera dan Sulawesi dapat dikatakan seimbang antara 

penggunaan dan cadangan. Meskipun ketimpangan tidak akan menimbulkan keadaan 

gawat seketika, namun dalam jangka panjang, barangkali pada tahun 2015, ketimpangan 

itu dapat membahayakan kapasitas sumber-sumber air memproduksi air. Ketimpangan 

perlu dibenahi dengan perencanaan tataguna air yang baik. 

 Potensi sumberdaya air bagi pembangunan dapat diperlihatkan lebih jelas lagi 

dengan indeks ketersediaan air aliran yang dinyatakan dalam m3 tiap kapita tiap hari (DRN 
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Kelompok II, 1994). Air tidak dapat diantar-pulaukan karena merupakan barang ruah 

(bulky) dan digunakan dalam jumlah banyak sekali sekaligus. 

 

Daerah miskin air : Jawa, ME (median) 4,0 dan kisaran 0,15 - 6,4   

        NTB 11 

Daerah sedang      : Sulawesi, Me 60 dan kisaran 35 - 134 

        Sumatera, Me 69 dan kisaran 21 - 120  

Daerah kaya air    : Kalimantan, Me 380 dan kisaran 52 - 610 

        Irian Jaya 1488 

 

Maka tiap pulau harus dapat berswasembada air. Bahkan menginterpulaukan air 

pun tidak selalu dapat dibenarkan secara teknik, ekonomi, atau lingkungan. Menyambung 

satu satuan wilayah pengaliran dengan yang lain terhalang oleh batas-batas alam pemisah 

air (water divide) kalau dikerjakan secara gravitasi. Kalau menggunakan dorongan pompa, 

biaya penyaluran tiap satuan volume air menjadi terlalu tinggi dan harga air menjadi terlalu 

mahal. Efisiensi penyaluran rendah, apalagi jarak jauh, karena air yang hilang banyak 

karena evaporasi dan meresap ke dalam tanah. Biaya penyaluran tiap satuan volume air 

menjadi bertambah tinggi. Suatu penelitian yang pernah dikerjakan penulis dkk. Di daerah 

irigasi Rentang di Indramayu, Jawa Barat, mendapatkan tingkat kehilangan air dalam 

saluran tersier sampai 30%. 

 Orang harus dapat hidup baik dengan yang disediakan alam baginya. Sasaran 

pokok pengembangan air adalah menutupi kekurangan atau kelangkaan air, bukan 

menghilangkannya. Setelah ada waduk atau lengkapan penambang air tanah, orang yang 

hidup di daerah kering, merasa boleh menggunakan air secara bermewah-mewah. Kalau 

kita tidak waspada dan hidup dalam ilusi kelimpahan air, kekurangan atau kelangkaan air 

akhirnya justru akan bertambah parah.  

 

Agribisnis dan Tataguna Lahan 

 Ketermapanan agribisnis secara baik, berarti memberikan keuntungan sebagaimana 

mestinya kepada masyarakat pada umumnya dan kepada petani pada khususnya, sangat 

berkaitan dengan tataguna lahan yang andal. Persyaratan dasar yang harus terpenuhi ialah:  

1. Lahan sebagai sumberdaya pokok bagi usaha pertanian terjamin ketersediaannya dan 

terjaga berfungsinya untuk produksi pertanian secara berkelanjutan. 
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2. Tersedia berbagai teknologi produksi alternatif bagi efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan usaha pertanian menurut keadaan lingkungan biofisik dan ekonomi 

setempat. Teknologi ini mencakup pengelolaan tanah dan air, pemuliaan tanaman, 

penanaman tanaman tak konvensional, dan perlindungan pertanaman, yang semuanya 

berada dalam konteks wawasan lingkungan dan konservasi sumberdaya.  

3. Setiap macam teknologi diberi peluang sama untuk dikembangkan menurut kiblat 

ekologi dan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan insentif 

berusaha pada petani. Dalam hal petani diperlukan peran sertanya dalam program 

pemerintah, pemerintah berkewajiban mengupayakan sulihan penghasilan yang 

memadai (UU RI no. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman pasal 6 ayat 1 dan 3). 

4. Menjadikam kegiatan budidaya tanaman (termasuk ternak dan ikan), agroindustri, dan 

pemasaran hasil suatu keterpaduan berbentuk suatu sistem. Dengan demikian nilai 

tambah yang diperoleh dapat teragihkan secara seimbang antara unsur-unsur usahatani, 

industri, dan jasa. Dalam hal ini KUD harus mampu berperan menentukan secara 

profesional dan mandiri (UU RI no.12 tahun 1992 pasal 48 ayat 3).  

5. Unsur pendukung usaha tani berupa IPTEK, sistem informasi, dan penyuluhan harus 

bekerja secara sinambung dan efektif. Universitas perlu dilibatkan secara langsung dan 

terlembaga untuk memperluas liputan unsur pendukung dan lebih mendekatkannya 

kepada petani. 

6. Kebijakan pembangunan pertanian harus lentur untuk dapat menampung kemajuan 

IPTEK dan pergeseran-pergeseran sifat dan perilaku sumberdaya lahan, cerapan 

petani, kebutuhan aktual, suasana sosial, keadaan ekonomi makro, dan tata niaga 

domestik dan dunia. Kebijakan yang kaku  dengan sasaran tunggal yang dipertahankan 

secara gigih bersifat kontraproduktif bagi usaha pengembangan agribisnis.  
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