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REVOLUSI HIJAU DAN KONSERVASI TANAH1 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Keadaan Pangan Dunia 

 Menjelang tutup abad XX keadaan pangan dunia sangat memprihatinkan. Produksi 

pangan tidak merata dan lebih dikuasai oleh negara-negara maju. Hampir seperempat 

penduduk dunia setiap hari berangkat tidur dengan perut kosong, sedang seperdelapan 

penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia. Meskipun kelaparan dan malagizi sudah 

diperangi dengan upaya makin meningkat, namun masih ada semilyar orang yang 

menderita kelaparan terus-menerus, yang 455 juta diantaranya menderita malagizi gawat. 

Hampir seluruh penderita ini hidup di negara-negara sedang berkembang yang paling 

miskin (Tanco, Jr., 1983). Pada waktu ini orang yang meninggal setiap tahun, kebanyakan 

anak-anak, karena kelaparan, malagizi, dan sebab-sebab yang berkaitan dengan pangan 

berjumlah 13 sampai 18 juta (Speth, 1994). Kelaparan telah membunuh lebih banyak orang 

daripada jumlah yang terbunuh dalam semua peperangan yang pernah melanda dunia. 

Kelaparan lebih kejam daripada peperangan karena yang terbunuh kebanyakan justru anak-

anak, pembentuk generasi baru. Dalam keadaan seperti ini kita tidak dapat mengharapkan 

adanya perdamaian dan ketenteraman di dunia. 

 Kekurangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan malagizi akan tetap gawat 

apabila negara-negara sedang berkembang sebagai suatu keseluruhan tidak mampu 

memacu pertumbuhan produksi pangan mereka sejalan dengan pertumbuhan penduduk 

yang begitu cepat. Tidak semua negara sedang berkembang memiliki sumberdaya lahan 

yang berkelayakan cukup untuk mengembangkan pertanian dan produksi pangan, atau 

menguasai teknologi sepadan untuk mengubah lahan tidak/kurang layak menjadi 

berkelayakan cukup atau mencegah kemunduran kelayakan lahan. 

 Ketimpangan produksi pangan yang sangat mencolok di dunia dapat diperlihatkan 

dengan memperbandingkan produksi pangan di negara-negara Afrika yang sangat miskin 

dan Amerika Serikat yang kaya raya. Di Afrika, karena pertambahan penduduk yang 

begitu cepat dan produktivitas lahan yang terbatas, pertumbuhan keluaran pertanian 

tahunan per kapita pada tahun 1960-an hanya 0,2% dan bahkan merosot tajam pada tahun 
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1970-an menjadi -1,4%. Pada masa yang sama, karena kelebihan produksi dan penurunan 

permintaan pasar dunia, di Amerika Serikat sengaja diberokan lahan pertanian seluas 26 

juta ha. Lebih dari pada 50% pangan yang diimpor negara-negara Dunia Ketiga berasal 

dari Amerika Serikat. Masih ditambah lagi kira-kira 60% jumlah bantuan pangan dipasok 

oleh Amerika Serikat (Tanco, Jr., 1983). 

 

Revolusi Hijau 

 Revolusi hijau dipercikkan oleh penciptaan dua varietas unggul tanaman pangan 

pokok pada tahun 1960-an. Yang satu ialah varietas unggul padi IR-8 hasil persilangan 

suatu varietas padi Taiwan dan Indonesia yang dibuat oleh Dr. Te-Tzu Chang dkk. di IRRI, 

Filipina (Kinley, 1990). Yang lain ialah varietas unggul gandum yang dibuat oleh Dr. 

Norman Borlaug dkk. di CIMMYT,  Mexico (Brown, 1993). Dengan revolusi hijau padi 

Indonesia berhasil membebaskan diri dari devisit pangan kronis, sedang Thailand berhasil 

mengubah diri menjadi pengekspor beras. Dengan revolusi hijau gandum India dan 

Pakistan berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan devisit pangan kronis. 

           Revolusi hijau Asia yang berhasil mulai dicoba dibangkitkan di Afrika, suatu benua 

yang selalu terlilit kekurangan pangan dan kelaparan. Tanaman pangan pokok yang 

dilibatkan terutama jagung dan sorgum (Robson, 1991; Brown, 1993). 

 

Asas Revolusi Hijau 

Tekanan pokok revolusi hijau ialah menaikkan produksi pangan. Sering dikatakan 

bahwa strategi revolusi hijau adalah satu-satunya yang ada untuk meningkatkan bekalan 

pangan (Shiva,1993). Maka varietas unggul diciptakan yang berdaya tanggap besar 

terhadap masukan. Revolusi hijau padi dapat meningkatkan produksi gabah secara 

dramatis di daerah-daerah yang air dapat dikendalikan atau diirigasi, laju adopsi varietas 

unggul tinggi, pupuk yang bertindak cepat digunakan secara berbanyak-banyak, hama dan 

penyakit utama dikendalikan secara kimiawi dan/atau ketahanan varietas, dan insentif yang 

menarik berupa subsidi atau dukungan harga. Dengan menanam varietas unggul berumur 

pendek dapat dilakukan monokultur ganda (Chang, 1991). Menurut Shiva (1993) revolusi 

hijau tidak didasarkan atas kemandirian akan tetapi ketergantungan, tidak berdasarkan 

keanekaragaman akan tetapi keseragaman. Pertanian dikembangkan dari sudut pandang 
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peningkatan dukungan sektor publik, yaitu kredit, subsidi, dukungan harga dan penyediaan 

prasarana, dan peningkatan masukan belian (purchased inputs).  

 Indonesia berhasil dengan revolusi hijau padi karena beruntung memiliki iklim dan 

tanah yang sesuai, mampu menyediakan dana cukup karena bertepatan dengan 

memuncaknya harga komoditas andalan ekspor minyak bumi di pasaran dunia, organisasi 

penyuluhan yang telah terbina baik, dan suasana polotik serta keamanan yang pada 

umumnya mantap. Dengan dana yang tersedia cukup dapat dibangun sarana irigasi yang 

mahal, dikembangkan lahan rawa pasang surut, menyediakan kredit, dan memberikan 

subsidi kepada sarana produksi serta dukungan harga.  

 

Buntut Revolusi Hijau 

 Dalam memasuki dua dasa warsa, revolusi hijau menghadapi tantangan 

mempertanggungjawabkan jatidirinya. Muncul dua aliran pendapat yang saling 

bertentangan yang sampai pada waktu ini rupa-rupanya belum mau menyurut. Aliran yang 

satu membela mati-matian kebenaran revolusi hijau sebagai strategi yang tepat bagi 

pengamanan pangan (food security) di dunia ketiga. Aliran yang lain mencerca revolusi 

hijau yang sandarannya pada teknologi benih-pupuk adalah kontraproduktif apabila dilihat 

dari segi sumberdaya dan lingkungan, mempertahankan maslahat ekonomi semu dengan 

subsidi dan dukungan harga, dan memberikan peluang maju lebih banyak kepada petani 

berlahan baik yang berjumlah lebih sedikit daripada kepada mereka yang hidup di lahan 

piasan (marginal) yang berjumlah jauh labih banyak. 

 Salah satu tokoh pembela revolusi hijau adalah Dr. Borlaug sendiri, pencipta 

varietas unggul gandum. Menurut dia yang penting ialah peningkatan produksi total 

nasional yang menyediakan bagi konsumen bahan pangan lebih banyak dan lebih murah 

terlepas dari siapa petani yang menghasilkannya. Dia juga tidak percaya bahwa bekalan 

pangan dunia telah terasuki zat-zat kimia secara berbahaya karena penggunaan pestisida, 

insektisida dan herbisida. Ancaman terbesar terhadap lingkungan bukanlah teknologi 

pertanian, melainkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang memakan habis 

segala perolehan yang dihasilkan ilmu (Brown, 1993).  

 Dalam membicarakan keterlanjutan dalam konteks Asia, von Uexkull (1992) 

mendukung strategi revolusi hijau. Sebelum penggal kedua abad ini kebutuhan pangan 

penduduk yang bertumbuh lambat dapat dipenuhi dengan pemekaran lahan budidaya, 

perbaikan irigasi, perbaikan ragam spesies (strain), pengolahan tanah lebih baik, dan 
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pelaksanaan agronomi lebih baik. Kesuburan tanah dapat dijaga atau bahkan diperbaiki 

dengan pelaksanaan usaha tani penghemat kesuburan. Akan tetapi dalam kedua penggal 

abad ini keadaan sekonyong-konyong berubah. Semua lahan yang sesuai secara potensial 

untuk budidaya padi sudah tergunakan habis, padahal penduduk bertambah secara cepat. 

Tidak ada jalan lain dari pada mengganti pertanian yang bergantung pada tanah, yang statis 

akan tetapi mantap dengan pertanian yang bergantung pada pupuk. Di Asia masa sekarang 

pertanian berkelanjutan tidak mungkin diceraikan dari pupuk. Revolusi hijaulah yang 

mengganti pertanian Asia. Seandainya tidak ada revolusi hijau, ratusan juta orang di Asia 

akan mati kelaparan. 

 Dr. Chang (1991), meskipun ikut memercikan revolusi hijau namun tidak menutup 

mata akan dampak negatif revolusi hijau padi. Diakuinya bahwa revolusi hijau telah 

mampu menyingkirkan kekhawatiran akan kekurangan pangan yang diramalkan. Namun 

berbagai perkembangan yang berkaitan dengan revolusi hijau telah memunculkan sejumlah 

persoalan baru. Kebanyakan persoalan dikarenakan penggunaan teknologi baru secara 

tidak layak, sedang persoalan yang lain muncul karena kealpaan pembuat kebijakan. 

Persoalan muncul berkenaan dengan hakekat revolusi hijau, yaitu secepatnya 

mengentaskan rakyat dari kekurangan pangan dan kelaparan. Yang diarah ialah secepatnya 

meningkatkan produksi pangan secara nasional. Maka revolusi hijau padi, misalnya, 

terutama ditumpu oleh varietas berdaya hasil tinggi, air irigasi, pupuk kimia, pengendalian 

hama dan penyakit secara kimia, monokultur padi ganda untuk meningkatkan hasil 

panenan tahunan, dan berbagai bentuk dukungan sektor publik sebagai perangsang petani 

(kredit lunak, subsidi besar, dukungan harga, penyediaan pra sarana mahal).  

 Lingkungan beririgasi bergandengan dengan pemupukan nitrogen berat dan 

penanaman secara monokultur sinambung varietas padi yang sama atau yang secara 

genetik sekeluarga atau mirip telah menimbulkan epidemi hama dan penyakit. Penggunaan 

air irigasi yang telah diadakan dengan biaya tinggi tidak mencapai efektivitas dan efisiensi 

yang diharapkan karena pengelolaan buruk. Irigasi intensif mengubah sifat-sifat tanah yang 

menurunkan produktivitasnya. Penggunaan air tanah yang bermutu rendah dan 

pemompaannya secara berlebihan menyebabkan peningkatan kegaraman atau alkalinitas 

tanah yang juga mengarah ke kekahatan Zn. Pemupukan yang lebih mementingkan N 

untuk cepat memacu produksi daripada unsur lain dan pupuk organik menimbulkan 

ketimpangan dalam neraca hara tanah. Penggunaan pupuk, khusunya N, menjadi tidak 

efisien.  
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 Keberhasilan meningkatkan hasil panen padi dengan teknologi baru membuat 

petani cenderung menanam padi lebih sering dalam pola pertanamannya dengan 

menggantikan tanaman lain yang biasanya tanaman pangan legum (kedelai, kacang tanah). 

Kecenderungan ini lebih terdorong lagi oleh perangsangan berupa kredit dan subsidi pada 

sarana produksi dan dukungan harga pada hasil padi. Akibatnya proses penyuburan tanah 

melambat disamping pengaruhnya menurunkan nilai gizi penduduk berkenaan dengan 

penurunan bekalan protein (Chang, 1991). Pemberian kredit menunjukkan bahwa revolusi 

hijau menerapkan hampiran padat-modal pada pertanian rakyat, dan motif utamanya ialah 

keuntungan bagi agribisnis dan petani. Hal ini berhasil baik pada fase awal revolusi hijau. 

Akan tetapi dalam jangka panjang, suatu permintaan akan masukan dari luar meningkat, 

akhirnya mengakibatkan laju keuntungan menurun (deminishing returns) bagi petani. 

Dengan penaikkan harga pupuk dan penghapusan subsidi untuk mengurangi beban belanja 

negara, revolusi hijau kehilangan maslahat ekonomi yang dipertahankan secara buatan. 

Menurut pengalaman di India dalam waktu kurang dari dua dasa warsa, revolusi hijau 

menjadi tidak berdaya hidup lagi (unviable) menurut pertimbangan finansial (Shiva, 1993). 

Penurunan laju keuntungan juga berkenaan dengan plato hasil panen yang menampak 

makin nyata walaupun di lahan-lahan unggul, yang rupa-rupanya tidak dapat ditembus 

dengan menciptakan varietas unggul baru, kecuali dengan padi hibrida. Padi hibrida dapat 

menambah hasil panen 15 – 20%, akan tetapi teknologinya masih berada diluar jangkauan 

petani padi di Asia Tenggara (Chang, 1991).  

 Sebab paling penting ketidakterlanjutan revolusi hijau ialah dampak ekologinya. 

Produktivitas aktual menurun apabila dilihat dari persyaratan sumber daya dan energi. 

Monokultur ganda merusak keanekaragaman biologi, berarti menimbulkan erosi genetik. 

Revolusi hijau dalam jangka panjang mengerosi keanekaragaman, meningkatkan biaya 

bagi petani, dan memperbesar resiko ekologi, terutama di lingkungan yang sering 

mengalami kekeringan (Shiva, 1993). Di daerah-daerah yang diunggulkan untuk bertanam 

padi pun faktor iklim kekeringan, kebanjiran, atau keduanya berganti-ganti berdaya 

pengaruh buruk atas hasil panen meliputi daerah luas (Chang, 1991).  

 Kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen padi mengagumkan yang 

belum terjadi sebelumnya hanya terbatas dalam lingkungan produksi yang lebih 

menguntungkan berkat layanan irigasi atau ketersediaan air cukup di lahan cukup. 

Revolusi hijau makin melebarkan rumpang (gap) antara petani yang mengusahakan lahan 

beririgasi dan petani subsisten di daerah tadah hujan, terutama di lahan atas, dan di lahan 
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rawa dalam (Chang, 1991). Jumlah petani yang bermodal lahan baik secara nisbi terbatas. 

Sebagian besar petani bermodal lahan buruk. Maka meneruskan strategi revolusi hijau 

dapat justru menjauhkan kita dari keinginan mengentaskan petani miskin. Melangsungkan 

swasembada pangan dengan strategi revolusi hijau terasa makin memberatkan keuangan 

negara.       

 

Memikirkan Ulang Strategi Revolusi Hijau 

 von Uexkull (1992) mengakui bahwa penggunaan pupuk secara keliru dapat 

merusak  lingkungan.  Penggunaan nitrogen secara berlebihan dapat ikut mencemarkan air 

tanah. Penggunaan nitrogen yang timpang mempercepat pengurasan unsur hara lain dalam 

tanah dan dapat menyebabkan pemasaman tanah. Penggunaan nitrogen berlebihan dan  

fosfat secara keliru dapat menimbulkan eutrofikasi badan-badan air. Memang perlu 

perbaikan dalam efisiensi penggunaan pupuk, seperti neraca hara yang lebih baik untuk 

melawan pengurasan hara tanah dan pemasaman tanah, teknik penerapan yang lebih baik 

untuk memperbaiki serapan hara dan mengurangi kehilangan hara dan perbaikan 

menyeluruh budidaya tanaman. von Uexkull tidak percaya Low Input Sustainable 

Agriculture (LISA) atau Low External Input Sustainable Agricultue (LEISA) dapat 

dijadikan alternatif yang dapat dilaksanakan di Asia bagi strategi  revolosi hijau.  Tanpa 

pupuk kimia penduduk akan berusaha merambah lahan piasan untuk budidaya, 

mempercepat perusakan hutan rimba (rain-forest)  yang masih ada, membudidayakan lebih 

banyak lahan-lahan terjal dan memberatkan erosi lebih jauh dan akan memperluas irigasi 

secara berlebihan dan dengan demikian mempercepat proses penggaraman tanah.  

Dikatakannya selanjutnya bahwa setiap kenaikan dalam produksi pangan di Asia harus 

datang dari  teknik peningkatan hasil panen yang mau tidak mau menggunakan masukan 

mahal, sebelum pertumbuhan penduduk dapat dilambatkan secara drastis dan akhirnya 

dihentikan sama sekali. 

 Sebagai seorang penganut strategi revolusi hijau pandapat von Uexkull dapat 

dipahami. Menurut Shiva (1993) pilihan revolusi hijau memang dibangun dari dari 

pengabaian jalur-jalur lain untuk meningkatkan produksi pangan yang lebih berwawasan 

ekologi, seperti perbaikan sistem pertanaman campuran, mutu benih asli, dan efisien  

dalam penggunaan semberdaya setempat. 

Mula-mula ICRISAT mencoba membawa revolusi hijau Asia ke daerah tropika 

semi-arida Afrika. varietas-varietas padi-padian unggul yang dikembangkan di Asia diuji 
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dalam lingkungan Sahel (bagian slatan Mauritania) yang tidak bersahabat. Ternyata hasil 

panennya tidak lebih baik daripada varietas lokal. Hasil pengujian ini menginsyafkan para 

pakar ICRISAT bahwa kalau mengingikan terobosan jangka menengah hal itu dapat 

dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik daripada dengan varietas unggul. Maka 

strategi revolusi hijau Asia perlu diganti dengan strategi yang dapat disebut 

"Mengembalikan energi ke dalam tanah" (Robson, 1991). Strategi ini bertujuan 

memperbaiki budidaya tadah hujan menggunakan suatu hampiran terpadu. Komponen-

komponen yang dimasukan mencakup pertanaman pangan pokok, mulsa dari sisa 

pertanaman pangan pokok, rumput dan semak untuk sawar (barrier) angin dan pakan 

ternak, rumputnya sekaligus berfungsi sebagai perangkap pasir yang tererosi angin dan 

bahan fosfat alam untuk pupuk tindak-lambat. Untuk pengujian dipilih lima tanaman 

pangan pokok, yaitu millet (millet Afrika: Penisetum glaucum) dan sorgum yang 

merupakan tanaman padi-padian, dan cowpeas (Vigna sinensis, semacam kacang panjang, 

kacang tunggak, dsb.), chickpeast (Ciser arietinum) dan kacang tanah yang merupakan 

tanaman legum.  Sisa batang legum juga baik untuk pakan ternak. 

 Mulsa dimaksudkan untuk membantu menghentikan erosi angin, memperbaiki 

kesuburan tanah, dan mematikan pupa hama tular-tanah penggerek batang yang merupakan 

ancaman utama tanaman millat. Penganggulangan erosi angin sangat diperhatikan agar 

tanah tetap mantap. Tanah Sahel sangat miskin  akan N dan P. Maka tanaman pangan padi 

padian ditumpangsarikan dengan tanaman pangan legum untuk membekali tanah dengan 

N. Pupuk P diberikan selain untuk menyuburkan tanah juga untuk meningkatkan efisiensi 

penambatan N secara hayati untuk tanaman legum. Tumpang sari padi-padian - legum 

menguntungkan secara timbal balik. Tanaman legum memberikan unsur hara N kepada 

tanaman padi-padian, sedang tanaman padi-padian memberikan perlindungan kepada 

tanaman legum berupa peneduhan sebagian yang mencegah pengaruh merusak angin panas 

dan kencang yang biasa berhembus pada musim hujan dan mengamankan dari insekta yang 

merusak. Kalau ditanam sendirian, tanaman legum tidak tahan hidup karena kepanasan dan 

kekeringan serta serangan insekta. Dalam suatu percobaan tumpang sari milllet - cowpeas 

terbukti hasilpanen millet dapat naik dua sampai tiga kali dibandingkan hasilpanennya 

secara monokultur. 

 Ditanam pula pohon-pohon besar sekitar lahan-lahan budidaya untuk menciptakan 

iklim mikro yang terjaga. Dengan demikian pertanaman dapat berkembang tanpa lebih 

banyak hujan. 
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 Konsep yang dikembangkan ICRISAT untuk melandasi strategi revolusi hijau bagi 

kawasan tropika semi-arida Afrika sejalan dengan gagasan para pakar dan pembuatan 

kebijakan India yang muncul pada tahun 1950an untuk mengembangkan alternatif-

alternatif kemandirian dan ekologi bagi regenerasi pertanian (Shiva,1993). 

Dewasa ini revolusi hijau Asia sedang gundah. Orang-orang politik, ekonomi, dan 

lingkungan mengkhawatirkan kelanjutan laju pertumbuhan pertanian. Laju pertumbuhan 

produksi padi Asia telah jatuh dari 3% setahun pada kurun waktu 1970-an menjadi 2,2% 

pada 1980-an. Para pakar ekonomi menyalahkan kejatuhan harga beras sebagai penyebab 

kemerosotan itu. Para petani mengatakan harga pupuk dan pestisida terlalu mahal. Lahan 

yang diperuntukkan produksi padi juga cepat menjadi korban pemekaran kota, pendirian 

pusat-pusat perbelanjaan dan kawasan industri. Pencemaran, banjir, penggaraman sistem-

sistem irigasi dan kehilangan lapisan tanah atasan juga ikut menurunkan hasil panen. 

Lester Brown, direktur Worldwatch Institute, mengatakan bahwa faktor-faktor negatif ini 

mulai meniadakan daya pengaruh positif revolusi teknologi dalam pertanian ahli-ahli lain 

bahkan terus terang mengatakan bahwa revolusi hijau telah sampai pada akhir 

perjalanannya (Kinley, 1990). 

 Revolusi hijau telah dapat mengamankan pangan selama 20 tahun sebelum 

hasilpanen padi mencapai plato dan berbagai persoalan baru muncul. Menurut para analis 

IRRI kalau sampai terjadi penurunan produksi padi Asia5 % saja, menurut surplus beras 

dunia yang ada sekarang akan terserap habis. Diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk 

dapat menembus plato hasilpanen padi, tanpa harus menerima akibat sampingan 

merugikan sebagaimana yang telah terjadi dengan revolusi hijau. 

 Strategi revolusi hijau Asia tidak mampu diulangi karena persoalan-persoalan berat 

yang mengikutinya. Pengusahaan pertanian secara sangat intensif telah mendegradasi tanah 

di beberapa daerah sangat gawat. Epidemi hama, khususnya wereng coklat, yang muncul 

berulang kali telah menimbulkan kerusakan berat pada pertanaman padi di Indonesia, 

Filipina dan Vietnam. Hal yang berkenaan dengan penanaman sinambung 2 - 3 kali 

setahun beberapa varietas unggul padi yang sekeluarga secara genetik dan mirip. Dalam 

pola pertanaman seperti ini jangka hidup efektif suatu varietas padi tahan hama menurun 

tinggal 3 - 5 tahun. Penggunaan insektisida spektrum lebar tanpa pandang bulu mengurangi 

musuh alami hama, menaikkan biaya produksi tanpa memperoleh pengendalian hama 

secara efektif, dan sisanya yang berlebihan merugikan ekosistem (Kinley, 1990; Chang 

1991). 
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 Penggunakan pupuk juga tidak efisien. Efisiensi pupuk N karena diterapkan 

sebagai pupuk unggulan hanya kira-kira 50% atau kurang. Perolehan dari penggunaan 

unsur hara N sehubungan dengan harga padi terus menurun, ari 1 (N):10 (padi) pada tahun 

1972 menjadi 1:5 sekarang (Chang,1991). Penggunaan pupuk N berlebihan dapat berdaya 

pengaruh buruk atas lingkungan. Pengutamaan hara N daripada hara lain, seperti P, K, S, 

Ca dan hara mikro, dan pupuk organik mengarah ke penimpangan hara dalam tanah dan 

selanjutnya menurunkan produktivitas tanah. 

 Menurut Chang rangsangan yang diberikan kepada para petani untuk hasilpanen 

yang meningkat cepat tidak berarti karena biaya tenaga kerja dan bahan kimia, khususnya 

pupuk N, terus meningkat. Filipina dan Indonesia mengalami kesulitan mempertahahankan 

ekonomi padi yang seimbang setelah mencapai swasembada. Bantuan pemerintah terus 

menerus secara besar-besaran menjadi beban sangat berat. Maka Indonesia secara 

berangsur menaikkan harga pupuk, subsidi pada sarana produksi akhirnya dihapus sama 

sekali, dan petani ditarik bayaran untuk layanan irigasi. Sekalipun telah diupayakan 

memperbaiki efisiensi pemupukan, akan tetapi baru pada pemupukan N, namun dampak 

menguntungkan pada ekonomi usahatani belum jelas. 

 Apa yang terjadi sekarang di negara-negara sedang berkembang dengan revolusi 

hijau merupakan ulangan apa yang pernah terjadi di negara-negara maju sewaktu mereka 

melancarkan pengembangan pertanian dengan hampiran industri. Bersamaan dengan 

keberhasilan memperoleh hasilpanen berlimpah terjadi kerusakan lingkungan dan 

pemiskinan lahan (Anon.,1991). 

 Sadar akan kelemahan revolusi hijau Asia, IRRI bekerja keras mengembangkan 

revolusi hijau baru dengan menggunakan tiga alur strategi (Kinley,1990). Alur pertama 

ialah mengadaptasikan revolusi hijau pada lahan-lahan yang kurang diunggulkan yang 

sampai sekarang terlupakan, yaitu lahan tadah hujan yang kehidupan petaninya bergantung 

pada hujan monsun yang tidak teramalkan. Padahal bagian terbesar penghasil padi dunia 

mengusahakan lahan semacam itu. Varietas padi modern yang dikembangkan sekarang 

kebanyakan rentan kekeringan, kebanjiran, suhu rendah dan kegaraman. Maka alur strategi 

ini didukung dengan pemuliaan adaptif yang keunggulan varietas adalah berdaya 

hasilpanen tinggi dibawah cekaman (stress) lingkungan. 

 Strategi ini bertolak belakang dengan yang sampai sekarang dianut yang penciptaan 

varietas unggul bersyaratkan ketiadaan cekaman lingkungan. Maka pengembangannya 

memilih lahan yang memang tidak mengandung cekaman, atau dengan menghilangkan 
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cekaman. Maka meskipun mahal, sistem irigasi harus   diadakan, pemupukan berat dengan 

pemupukan kimia harus dilaksanakan, dan perlindungan pertanaman secara kimiawi 

mutlak diperlukan. 

 Alur strategi kedua melengkapi pemuliaan adaptif berupa menciptakan suatu ragam 

tanaman alternatif dengan arsitektur baru yang dapat menerobos plato hasilapanen. Hal ini 

akan dicapai dengan menerapkan rekayasa genetik berdasarkan pemahaman biologi 

molekuler padi. Diharapkan dengan strategi ini hasil panen padi dalam waktu 5 - 10 tahun 

mendatang dapat dinaikkan sebesar 30 - 40%.  

 Alur strategi ketiga ialah mendapatkan dan mengembangkan alternatif biologi 

untuk pupuk kimia dan pestisida yang mahal, yang dapat membantu petani miskin 

membengkakkan keluaran. Pupuk hayati (biofertilizers) yang dikembangkan termasuk 

tanaman penambat N berupa pohon dan tanaman air untuk pupuk hijau dan membangun 

biomassa tanah. Pencarian altenatif biologi tidak hanya berkenaan dengan harga pupuk 

pabrik yang makin meningkat, akan tetapi juga berkenaan dengan penjagaan produktivitas 

tanah dan keterlanjutan ekologi. 

 

Konservasi Tanah 

 Ketelanjutan produksi pertanian bergantung pada sejumlah variabel, antara lain 

energi matahari, kesuburan tanah, iklim setempat, dan genotip species tanaman dan ternak 

(Anon., 1991). Pengalaman di Afrika menunjukkan bahwa pembaharuan dan penyelamatan 

tanah menjadi kunci keberhasilan pengembangan pertanian untuk menyediakan pangan 

cukup dan berkelanjutan bagi penduduk yang terus bertambah. Bahkan dalam lingkungan 

semi-arida seperti kawasan Sahel, pembaharuan tanah dinilai lebih menentukan daripada 

tambahan hujan ( Robson, 1991; Ramadhal, 1992 ).  

 Dengan alasan sejarah dan budaya banyak daerah mengusahakan pertanaman yang 

sesungguhnya tidak sesuai dengan keadaan agroiklim setempat dan tanah. Penggantian 

dengan pertanaman yang lebih sesuai dapat memperoleh tambahan hasil nyata tanpa 

menambah masukan. Di Afrika, misalnya, dengan mengganti pola pertanaman yang biasa 

dikerjakan dengan pola pertanaman campuran optimum dan tetap menggunakan aras 

masukan rendah, kapasitas pendukung penduduk dapat naik 58%. Kenaikan terbesar 

melibatkan penggantian sorgum dengan millet di daerah yang lebih kering dan dengan 

jagung di daerah yang lebih basah, ditambah dengan sangat memperluas lahan yang 

diperuntukkan padi gogo (Harison, 1984). Dengan menanam tanaman yang lebih sesuai 
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dengan agro-iklim setempat dan tanah, tugas konservasi tanah,termasuk lengas tanah, 

menjadi lebih ringan karena tidak memerlukan teknik-teknik khusus. Maslahat selanjutnya 

ialah menghemat biaya produksi dan mengurangi usikan terhadap lingkungan, berarti 

mengurangi bahaya kerusakannya.  

 Penggunaan cara-cara konservasi lengkap tanpa mengubah pola pertanaman atau 

menaikkan aras masukan telah dapat meningkatkan produktivitas pertanaman tadah hujan 

sebanyak 29% di Amerika Selatan, 41% di Afrika, 54% di Asia Baratdaya, 63% di Asia 

Tenggara, dan 80% di Amerika Tengah (Harrison, 1984). Untuk strategi baru revolusi 

hijau yang lebih memperhatikan lahan tadah hujan maka konservasi tanah diperlukan 

secara mutlak. Hal ini memang sudah terangkum dalam rancangan ICRISAT berkenaan 

dengan penyiapan revolusi hijau untuk kawasan tropika semi-arida Afrika dan rancangan 

IRRI dalam menyiapkan revolusi hijau baru untuk Asia.  

 FAO Agro-Ecological Zones Project telah menghimpun data latar belakang untuk 

menggambarkan profil potensial lahan di negara-negara sedang berkembang untuk 

mengembangkan pertanian tadah hujan (Harrison, 1984). Data itu dapat diringkas sebagai 

berikut:  

1. Persen luas lahan dengan iklim sesuai (tidak terlalu kering, tidak terlalu dingin) dan 

tanah tanpa persoalan kesuburan (tanpa kegaraman berat, tidak dangkal, dsb.), yang 

menggambarkan basis lahan potensial:  

Amerika Selatan  46% 
      Asia Tenggara   33% 
      Amerika Tengah dan Afrika 27% 
      Asia Baratdaya  7% 

2. Penyusutan lahan budidaya pada tahun 2000 menjadi tidak sesuai untuk budidaya kalau 

tidak diadakan konservasi tanah: 

Asia Tenggara         36% 
Amerika Tengah      30%  
Asia Baratdaya        20% 
Afrika                      16,5% 
Amerika Selatan      10% 

3. Persen penurunan produksi pertanian pada tahun 2000 akibat erosi yang tidak 

dikendalikan: 

Amerika Tengah  25% 
Afrika    25% 
Amerika Selatan  21% 
Asia Tenggara   12% 
Asia Baratdaya  5%  
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 Upaya konservasi tanah dan air mencakup teknik-teknik sebagai berikut 

(Notohadiprawiro, 1989): (1) mempertahankan penutupan tanah dengan pertanaman 

sepanjang tahun, (2) mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dengan jalan 

pemupukan berimbang dengan P sebagai hara kunci, mengembalikan sisa pertanaman ke 

dalam tanah, dan memberikan pupuk hijau, dan (3) menerapkan teknik dasar konservasi, 

seperti penanaman kontur, penanaman berjalur dan/atau penterasan, apabila teknik 1 dan 2 

belum mencukupi menurut pertimbangan kelerengan lahan, erosivitas hujan dan/atau 

erodibilitas tanah. Melihat data latar belakang yang dihimpun FAO nyata sekali 

kepentingan faktor konservasi tanah dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan. 
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