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KONSEP SEMPIT LINGKUP PERTANIAN  
KENDALA BERAT BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL1 

 

Prof. Dr. Ir. KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro 
 

  
Intisari 

Pertanian berlingkup sangat luas, mencakup banyak sekali jenis tanaman dan sistem 
budidaya yang sangat beraneka. Menurut macam kegunaan hasilpanen, pertanaman yang 
dibudidayakan dapat dipilahkan menjadi berbagai kelompok: pangan, sayuran, buah, 
penikmat, rempah, obat, nias, serat, pakan, dan bahan mentah industri. Mengusahakan 
pertanaman secara ekstensif, misal serealia dan hijauan pakan,disebut agronomi. Yang 
diusahakan secara sangat intensif dalam arti padat masukan per satuan hamparan lahan 
berupa modal, tenaga kerja, dan teknologi disebut hortikultur. Pertanaman hortikultur ada 
yang digunakan untuk pangan, obat, atau kepuasan estetik. Hortikultur yang menghasilkan 
buah disebut pomologi, yang menghasilkan sayuran disebut olerikultur, dan yang 
menghasilkan tanaman hias ialah florikultur. Florikultur adalah gatra khas hortikultur yang 
membuat hortukultur berbeda nyata dengan kegiatan pertanian yang lain dan memperoleh 
kepopuleran universal. 

 Agenda nasional pembangunan pertanian sampai sekarang memberi  kesan kuat 
bahwa para pembuat kebijakan memahami pertanian secara sempit. Program-program 
pengembangan pertanian sangat berat sebelah pada pertanian pangan dan ini pun 
disempitkan hanya pada padi, jagung dan kedelai. Banyak bahan pangan yang lain, yang 
tidak kalah penting secara regional, tidak diperhatikan sebagaimana mestinya. Apalagi 
hortikultur yang sebetulnya memiliki potensi ekonomi dan sosial lebih tinggi, khususnya 
bagi petani kecil, dianak-tirikan dalam program-program utama pengembangan pertanian. 

 Keadaan ini menimbulkan kendala berat atas pembangunan nasional secara 
keseluruhan karena : (1) sumbangan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional 
menjadi kecil, jauh di bawah potensinya, (2) pembangkitan harkat sosial dan ekonomi 
masyarakat tani pada khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya menjadi 
terbengkalai, padahal mereka merupakan bagian terbesar penduduk, (3) keanekaan hayati 
pertanian terkikis, dan (4) peranan pertanian dalam tataguna lahan menjadi lemah. 

 

Lingkup pertanian  

 Konsep lingkup pertanian perlu diluruskan agar peranan pertanian dalam 

pembangunan nasional dapat diujudkan sepenuhnya. Tiga jilid buku berisi inventarisasi 

tanaman yang biasa dibudidayakan di Indonesia suntingan van Hall & van de Koppel 

(1948, 1949, 1950) dapat memberi gambaran jelas tentang luas lingkup pertanian 

Indonesia. Kompendium tentang sayuran, tanaman ubi, dan tanaman obat tulisan Osche 

(1931), tentang sayuran dan rempah-rempah tulisan Satiadireja (1950), dan tentang 

                                                            
1 Seminar Pengembangan Usaha Floricultura di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asosiasi 
Bunga Indonesia. Yogyakarta, 24-26 September 1999. 
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tanaman berguna karya Heyne (1950) dua jilid melengkapi gambaran tersebut. Tanaman 

yang biasa dibudidayakan di Indonesia menurut penulis-penulis tersebut dapat diringkas 

yang penting-penting sebagai berikut. 

Tanaman Pangan 
Padi, jagung, sorgum, ubi (ubi kayu, ubi jalar, kentang) kacang (kacang tanah, kedelai), 
penghasil  
gula (tebu, aren, siwalan, kelapa), sagu, dan wijen. 

 
Sayuran 

Bayam, kangkung, kubis, sawi, selada, jengkol, petai, petai cina, kapri, koro benguk, koro 
pedang, kacang bogor, kacang hijau, kacang panjang, kecipir, kratok, turi, kluwih, nangka, 
melinjo, terung, tomat, waluh, bangkuwang, ganyong, lobak, suweg, wortel, dan talas. 

 
Rempa-rempah  

Lada, pala, cengkeh, panili, bawang merah, bawang putih, cabe, lombok, jahe, kapulogo, 
kunyit, serai, kayu manis dan kemiri. 

 
Buah-buahan 

Manggis, rambutan, durian, duku, salak, sawo, nangka, pisang, pepaya, berbagai macam jeruk, 
berbagai macam jambu, dan mangga. 

 
Penikmat  

Kopi, teh, kakao, tembakau, sirih, pinang dan gambir. 
 
Tanaman obat 

Kina, koka, kumis kucing, temu lawak, dan kemukus. 
 
Tanaman serat 

Kapas, kapok, sisal, abaca (Musa Textilis), cantala (Agave sp), dan rami. 
 
Tanaman penghasil bahan mentah industri 

Karet, guttapercha (Palaquium), penghasil minyak atsiri (serai, akar wangi dan lain-lain 
rumput Andropogon, nilam, kenanga), penghasil zat penyamak dan pewarna (kemlandingan, 
Acacia, Eucalyptus), penghasil biopestisida (derris, Pyrethrum), jarak, kemiri, benzoe,dan 
kayu cendana. 

 
Tanaman hias 

Berbagai macam pakis, conifer, palma, bambu, tanaman bunga dan daun hias, anggrek dan 
berbagai macam tanaman memanjat, semak, dan pohon hias. 

 

 Keanekaragaman hayati pertanian Indonesia sangat besar. Hal ini memberikan 

peluang besar memilih macam pertanaman yang sesuai untuk tiap wilayah ekologi yang 

ada di Indonesia. Dengan demikian pertanian Indoensia kalau dapat dikembangkan secara 

merata berpotensi besar menjadi piranti andal dalam tataguna lahan. Di wilayah Indonesia 

manapun pertanian dapat dibangun dengan konsep agroekosistem karena didukung oleh 

keanekaan hayati pertanian Indonesia yang sangat besar. Konsep agroekosistem membuat 
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pertanian suatu sistem produksi biomassa berguna yang efektif secara teknologi, efisien 

secara ekonomi, dan berkelanjutan menurut wawasan lingkungan. Pada gilirannya kinerja 

sistem pertanian semacam itu menjadikan pertanian suatu pekerjaan yang bermaslahat 

menurut ukuran perolehan pendapatan, termasuk bagi pertanian rakyat berskala kecil. 

Petani menjadi suatu profesi yang menarik, sehingga alih generasi petani dapat 

berlangsung tanpa kendala dakhil (internal constraint).  

 Bagian terbesar pertanian Indonesia dikerjakan oleh pertanian rakyat, bahkan di 

negara-negara maju seluruh kegiatan pertanian merupakan bisnis keluarga. Pangsa 

pertanian rakyat di Indonesia dalam luas lahan garapan dan produksi tergambar berikut ini 

(Biro Pusat Statistik, 1982). 

Pertanaman Pangsa, % Luas Produksi 
Pangan  
Perkebunan : - cengkeh, kapok, kelapa, pala, lada,  

dan panili, masing-masing  
- tembakau 
- kopi 
- karet 
- tebu 
- teh 
- kakao 
- kelapa sawit 

- minyak 
- biji 

100 
 

100 
97 
94 
83 
59 
37 
36 
1 

100 
 

100 
92 
92 
71 
40 
20 
8 
 

0,1 
0,1 

 

Menurut ASEAN ADPC (1984) bagian penduduk Indonesia yang aktif secara 

ekonomi (umur 10 tahun ke atas) yang bekerja di bidang pertanian, termasuk kehutanan, 

perikanan, dan perburuan, ialah 58,1%.  Di kalangan negara-negara ASEAN angka ini 

hanya lebih rendah dibandingkan dengan Thailand yang 62,8 %. Dibandingkan dengan 

Malaysia yang 33,6 % dan Filipina yang 49,7 % angka Indonesia jelas lebih tinggi, 

terutama dibandingkan dengan Malaysia. 

 Implikasi keadaanini ialah bahwa pembangunan pertanian Indonesia harus lewt 

pertanian rakyat, berarti lewat usahatani kecil. Keberhasilan pembangunan pertanian 

diukur berdasarkan keberhasilan pembangunan masyarakat tani yang tidak mungkin 

tercapai tanpa konsep konservasi keanekaan hayati pertanian. Konservasi ini tidak 

mungkin berhasil tanpa berpijak pada konsep agroekosistem, berarti pembangunan 

pertanian harus dirancang menurut asas khas lokasi (location spesific). Strategi ini 
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didasarkan atas pengenalan sistem usahatani dan pola pertanaman mereka yang biasanya 

mencerminkan kebutuhan dan keadaan setempat dalam hal sumberdaya dan kamampuan 

aktual petani kecil (Arulpragasam, 1985). Sumberdaya dalam peristilahan sistem usahatani 

ialah faktor fisik (lahan, waktu) dan faktor ekonomi (tenaga kerja, uang tunai, daya pasar) 

yang tersediakan pada usahatani yang bersangkutan (Harwood, 1979). 

 Masih terasa sekali pengalaman pahit kegagalan menerapkan revolusi hijau padi 

sawah dengan program suprainsus yang tidak mengindahkan konsep agroekosistem yang 

mengimplikasikan budidaya yang khas lokasi. Keberhasilan swasembada beras tidak 

bertahan lama, sekalipun sudah disokong dengan subsidi besar pada sarana produksi 

(menciptakan lingkungan ekonomi buatan bermaslahat semu). Program 

GEMAPALAGUNG yang akhir-akhir ini dicanangkan pemerintah secara gigih hanya akan 

mengulangi pengalaman pahit pada masa lalu. 

Hortikultur 

 Hortikultur adalah istilah yang dirakit dari kata Latin “hortus” yang berarti “kebun” 

atau “pekarangan” dan “colere” yang berarti “membudidayakan” (Anon., 1960; Janick, 

1972). Maka hortikultur diberi arti pembudidayaan suatu kebun, atau seni 

membudidayakan tanaman kebun, atau cara budidaya yang dilakukan pada suatu kebun 

(Anon., 1960, 1961, 1967). Secara lebih khusus hortikultur disebut seni menanam tanaman 

buah, sayuran dan hias (Anon., 1961), atau ilmu pertanian yang berkaitan dengan   

pembudidayaan   kebun,  termasuk   penanaman tanaman sayuran, buah, rempah-rempah, 

obat, bunga, dan semak serta pohon hias (Anon., 1967;  Janick, 1972). Budidaya 

pertanaman buah disebut pomologi, budidaya pertanaman sayuran disebut olerikultur, 

dan budidaya pertanaman hias disebut florikultur (Janick, 1972). 

 Hortikultur berkepentingan dengan tanaman yang pembudidayaannya memberikan 

ganjaran berupa keuntungan uang atau kesenangan/kepuasan pribadi yang setara dengan 

pembenaran alasan pengeluaran biaya untuk upaya intensif. Hortikultur adalah budidaya 

pertanian yang sangat intensif, dicirikan oleh padat modal, tenaga kerja, dan sarana 

produksi pada tiap satuan hamparan lahan. Konsekuensinya, tanaman yang dibudidayakan 

dipilih yang berdaya menghasilkan pendapatan tinggi (alasan ekonomi) atau yang berdaya 

memberikan kepuasan pribadi besar (alasan hobi). Agar dapat membudidayakan secara 

intensif, suatu satuan usaha hortikultur biasanya berluasan terbatas (Anon., 1959). 
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Hortikultur sangat berguna bagi pengembangan ekonomi wilayah yang populasi pekerja 

taninya berkepadatan tinggi. 

 Tanaman hortikultur sangat beraneka, baik macam maupun penggunaannya, maka 

syarat keadaan tapak tumbuh pun sangat beraneka. Banyak budidaya hortikultur 

menggunakan medium tumbuh buatan yang disesuaikan dengan syarat yang diminta 

macam tanaman yang diusahakan. Medium tumbuh buatan dapat dibuat dari campuran 

tanah, bahan organik, gambut, atau serbuk gergaji, dan pupuk kimia. Sebetulnya tidak 

mungkin menyebutkan persyaratan tanah (lingkungan akar) yang berlaku untuk semua 

tanaman hortikultur. Kesesuaian lingkungan akar masih ditentukan oleh salingtindaknya 

dengan atmosfer yang menjadi lingkungan tajuk. Dengan rumahkaca dapat dibuat 

lingkungan tajuk buatan yang suhu, cahaya matahari, dan kelembapan dapat diatur 

menurut keinginan.      

  Hortikultura mengandung komponen teknologi banyak berupa rekayasa medium 

tumbuh dan rekayasa rumahkaca. Keberhasilan pengembangan hortikultura ditentukan 

oleh kecanggihan dan kelengkapan komponen teknologi yang dirakit dalam sistem 

budidayanya. Hal ini terutama benar apabila hortikultura akan diperankan selaku ujung 

tombak agroindustri dan agrobisnis. Dengan mengembangkan hortikultura, penggunaan 

lahan untuk pertanian dapat dihemat, proses produksi dapat lebih dikendalikan, dan 

dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan tanpertanian dapat berkurang 

gawat bagi sektor pertanian. Mengembangkan hortikultura rumahkaca menjadikan faktor 

iklim dan musim tidak penting lagi. Persoalan hama dan penyakit tanaman juga dapat 

dikendalikan penuh. Dengan medium tumbuh buatan (tanah buatan) pengembangan 

hortikultura tidak lagi dibatasi oleh ketersediaan secara alami tanah-tanah yang sesuai. Hal 

ini mengurangi terjadinya perebutan menempati lahan antar kepentingan yang bersaing. 

 Sudah barang tentu tidak seluruh budidaya hortikultura dapat dan boleh dilakukan 

sepenuhnya dengan habitat buatan. Tanaman sayuran yang diproduksi untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam jumlah banyak, misal bawang merah, lombok, dan tomat, 

atau tanaman buah yang berukuran pohon, misal manggis, mangga, dan jeruk, harus 

dibudidayakan di lahan sungguhan. Budidaya rumahkaca dengan medium tumbuh buatan 

membuat hasilnya menjadi terlalu mahal bagi pembeli umum. Dalam hal tanaman-tanaman 

ini, kalau dikehendaki, pembibitan dan pembenihan boleh dikerjakan dengan teknik 

buatan. Dengan cara tersebut dapat diharapkan mutu bibit dan benih akan lebih terjamin. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 6

Florikultur boleh dijalankan sepenuhnya dengan teknik buatan karena tembereng (segment) 

pasarnya berada di tataran atas. 

 Secara rampat (general) lahan yang baik untuk pengembangan hortikultura 

lapangan ialah yang bertimbulan (relief) datar atau sedikit landai. Lahan yang terlalu 

miring tidak cocok karena biasanya bertanah tipis dan miskin hara, kecuali yang tanahnya 

terbentuk dari endapan abu vulkan, dan memerlukan penterasan untuk mengendalikan 

erosi. Penterasan tanah tipis menyingkapkan lapisan tanah bawahan yang membuat tanah 

bertambah miskin hara. Tanah yang baik untuk hortikultura ialah tanah endapan asal 

jangan terlalu berpasir, berbatu atau terlalu lempungan agar regim lengas tanah mudah 

diatur lembab. Maka tekstur yang serasi ialah geluhan (loamy) dengan kadar lempung 

sekitar 20%. Kandungan bahan organik banyak sehingga konsistensi tanah gembur sampai 

sedalam sekurang-kurangnya 30 cm. pH tanah sekitar netral (Terra, 1948; Satiadiredja, 

1950). 

Pemilihan tapak penanaman sebetulnya lebih ditentukan oleh iklim berkenaan 

dengan suhu, curah hujan, dan agihan (distribution) hujan (Terra, 1948). Hortikultura, 

terutama florikultur, berkesanggupan mengeluarkan biaya lebih besar untuk ameliorasi 

tanah karena hasilannya bernilai pasar tinggi. Maka persyaratan tanah menjadi tidak terlalu 

menentukan. 

Florikultur 

  Sejak lama florikultur merupakan bagian penting industri hortikultur, 

terutama di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Florikultur di Amerika Serikat menempati 

kira-kira separo industri hortikultur bukan-pangan (Janick, 1972). Permintaan pasar dunia 

akan bunga cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Impor bunga pasar dunia pada 

tahun 1988 sebesar sekitar 47 milyar ton senilai sekitar US$ 25 milyar. Tahun 1993 India 

mengekspor bunga senilai US$ 38,3 juta. Nilai ekspor ini meningkat sepuluh kali dari 

tahun 1991. Nilai ekspor pada tahun 1995 meningkat menjadi US$ 104 juta pada tahun 

2000 diproyeksikan sebesar US$ 160 juta. Dibandingkan dengan India, ekspor bunga 

Indonesia masih sangat kecil. Pada tahun1985 ekspor tanaman hias dan bunga Indonesia  

baru sebanyak 476 ton senilai US$180.000,kemudian meningkat menjadi sekitar 4,9 ribu 

ton senilai US$ 1,1juta, dan pada tahun 1993 mencapai 6,4 ribu ton senilai US$ 4,7 juta 

(Rukmana, 1997). 
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 Indonesia termasuk kawasan geografi dengan keanekaan hayati besar, juga 

tumbuhan bunganya,meskipun banyak yang masih liar dan belum biasa dipelihara selaku 

tanaman atau barang hias. Di berbagai kawasan ekologi tentu dapat kita temukan 

tumbuhan bunga, baik yang sudah biasa diperdagangkan  selaku komoditas hias maupun 

yang berpotensi kita tawarkan atau kita promosikan selaku barang hias. Jadi, sebetulnya 

kalau kita cermati benar semua wilayah Indoesia pada umumnya dan di Jawa Bagian 

Tengah (propinsi Jawa Teangah dan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) pada 

khususnya berpotensi bagi pengembangan florikultur. Potesi tersebut dapat dihidupkan 

dengan melakukan : (1) inventarisasi lapangan tumbuhan hias, (2) determinasi ciri-ciri 

ekologi tiap varietas tumbuhan hias yang ditemukan, (3) merancang sistem budidaya 

berdasarkan ciri-ciri ekologi untuk dapat mengembangkan budidaya eks situ,dan (4) 

meciptakan teknologi pengawetan hasil budidaya untuk memperpanjang umur-simpan 

dalam perdagangan. 

 Di negara-negara maju florikultur telah menjadi yang sebagian besar berupa 

industri rumahkaca. Florikultur merupakan suatu bisnis yang kompetitif dan sangat teknis 

yang bersifat padat pengetahuan, ketrampilan, dan modal. Florikultur rumahkaca dalam 

banyak segi merupakan pertanian tanaman yang paling canggih. Di Amerika Serikat 

budidaya bunga merupakan khas usahatani keluarga yang sangat intensif (Janick, 1972). 

 Kecanggihan florikultur melibatkan penguasaan pembibitan dengan kultur jaringan 

(kultur kalus), kultur sel (kultur suspensi), atau kultur meristem (kultur pucuk), dan 

perakitan tanah buatan berupa campuran berbagai perawis(ingredients) yang kesehatan dan 

regim airnya diatur teliti. Beberapa petani rumahkaca memperkaya atmosfer dengan CO2 

untuk memacu fotosintesis (pemupukan CO2). Suhu dan panjang penyinaran juga diatur. 

Zat-zat kimia pengatur pertumbuhan makin banyak digunakan, termasuk zat-zat 

penghambat pertumbuhan (Janick, 1972; Barnes & Beard, 1992). 

 Budidaya dengan tanah buatan atau juga diebut budidaya tanpa tanah (soilless 

culture) dikenal dengan sebutan hidroponik, yang secara harfiah berarti “pekerjaan air”. 

Istilah ini dirakit dari kata Yunani “hydor” atau kata Latin “hydro”  yang berarti air,dan 

dari kata Yunani atau Latin “ponos” yang berarti  pekerja atau tenaga kerja (Steiner, 1977; 

Tan, 1994).  
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Menurut Steiner (1997), hidroponik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 
1) Kultur air 

Akar tanaman dicelupkan dalam larutan hara secara bersusunan berimbang secara sinambung atau 
berkala. 

2) Aeroponik  
Akar tanaman berada dalam udara yang secara sinambung atau berkala dijenuhkan dengan kabut larutan 
hara (aerosol hara). Aeroponik diadakan untuk menghemat penggunaan air dan hara (Tan, 1994). 

3) Kultur pasir 
Akar tanaman ditumbuhkan dalam substrat padat anorganik yang sarang (porous) atau tidak sarang, 
dibuat dari zarah-zarah tegar (non-collapsing) berdiameter kurang daripada 3 mm (pasir, perlit, plastik 
atau bahan organik lain). 

4) Kultur krikil 
Seperti kultur pasir, hanya saja zarah-zarahnya lebih besar dengan diameter di atas 3 mm. 

5) Vermikulaponik  
Akar tanaman ditumbuhkan dalam substrat dari mineral lempung vermikulit dengan atau tanpa dicampur 
dengan bahan anorganik lain. 

6) Kultur wol batuan  
Untuk substrat perakaran digunakan wol batuan (rock wool) atau wol kaca (glass wool). Wol batuan 
adalah bahan yang bertampakan seperti wol, berupa anyaman serat-serat halus yang dibuat dari terak 
tanur (furnace slag) atau dari batuan tertentu dengan ledakan kuat selagi bahan-bahan tersebut berada 
dalam keadaan lelehan (American geological Institute, 1976). 
 

 Istilah-istilah lain yang pernah digunakan menyebut hidroponik ialah nitrikultur, 

pertanian talam (tray agriculture), dan budidaya tangki (tank farming). Berbagai larutan 

hara yang biasa digunakan dalam budidaya hidroponik a.l. rakitan Hoagland, Sach, Knop, 

Pfeffer, dan Crone. Yang sering digunakan ialah larutan hara Hoagland (Tan, 1994). 

 Substrat padat juga dibuat dari bahan organik sebagai racikan pokok yang diisi 

dengan zat-zat hara dalam imbangan tertentu menurut kebutuhan tanaman yang 

dibudidayakan. Bahan organik yang banyak digunakan ialah gambut, kadang-kadang 

dicampur dengan sekam padi. Gambut yang dipilih ialah yang bertaraf dekomposisi rendah 

(fibrik) karena porositasnya besar dan kapasitas simpan airnya sangat tinggi. Substrat 

organik sering digunakan dalam pembibitan tanaman pohon seperti yang dikerjakan dalam 

reboisasi. 
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