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 Setelah menjalani enam pelita dan menerapkan berbagai konsep berupa adopsi 

bermacam perangkat teknologi liwat bimbingan massal - bimas, inmas, suprainsus - 

bahkan menggerakkan revolusi hijau padi, kebijakan subsidi harga masukan, dinamisasi 

dan komersialisasi usahatani kecil dengan rekayasa sosial dan kemitraan dengan badan 

usaha berskala ekonomi besar, dan perluasan lahan budidaya dengan membuka lahan-lahan 

yang pada umumnya bermutu piasan (marginal) di luar Jawa, pembangunan pertanian 

Indonesia belum dapat mencapai sasaran yang benar, mantap, dan berkelanjutan, baik 

diukur menurut kepentingan pertanian rakyat, konsumen, maupun penguatan pembangunan 

ekonomi nasional. 

 Dewasa ini dalam setiap usaha pembangunan yang melibatkan  lingkungan dan 

sumberdaya alam, boleh dikatakan selalu diajukan konsep berlabel "Berkelanjutan".  

Namun berbagai takrif (definition) yang diberikan kepada istilah ini berbeda-beda muatan 

maknanya, tergantung pada aspek yang dipentingkan.  Salah satu takrif dikemukakan oleh 

World Bank/Tri-Societies (1998) bagi keperluan Workshop on Sustainability in 

Agricultural Systems in Transition.  Mereka membuat istilah baru "sustainable 

intensification" yang diberi makna sistem pengelolaan pertanian terpadu yang secara 

berangsur meningkatkan hasilan tiap satuan lahan sambil mempertahankan keutuhan dan 

keanekaan ekologi dan hayati sumberdaya alam selama jangka panjang, memberikan 

keuntungan ekonomi kepada para perorangan, menyumbang kepada mutu kehidupan dan 

memperkuat pembangunan ekonomi negara. 

 Konsep kunci takrif tadi ialah berkelanjutan yang terbina dengan teknologi 

(meningkatkan hasilan). Takrif juga mengisyaratkan bahwa berkelanjutan bersifat 

serbamatra (multi-dimensional) yang rumit. Banyak komponen yang tersangkut, yang 

nasabah (relation) dan salingtindaknya (interaction) bersifat stokastik (probabilistik).  

 Keterlanjutan dalam konteks globalisasi menuntut kekukuhan namun sekaligus 

kelenturan struktur dan perilaku sistem pertanian dalam menghadapi tekanan faktor-faktor 
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eksternal. Ketegaran global memerlukan tindakan bersama antarpelaku ekonomi di bawah 

"komando" pemerintahan. Dalam konteks demokratisasi, keterlanjutan memerlukan peran 

serta seluruh pelaku ekonomi dengan kedudukan sederajat dalam membuat putusan, 

termasuk petani subsisten. Demokratisasi menyangkut faktor-faktor internal. Demokrati-

sasi mengarah kepada pemandirian parapelaku ekonomi yang berkaitan dengan liberalisme 

politik. 

 Untuk melayani globalisasi dan demokratisasi ekonomi diperlukan prasyarat yang 

berbeda. Pelayanan globalisasi memrasyaratkan kemampuan/kesiapan lembaga-lembaga 

ekonomi menghadapi dampak kompetitif dan komparatif yang datang dari luar batas 

nasional. Demokratisasi memrasyaratkan kesanggupan lembaga-lembaga ekonomi 

membagi kerja antarmereka. Dalam hal pertanian rakyat, faktor melek huruf (literacy) dan 

komunikasi massa menjadi landasan pokok (Haggard, 1990). Mengingat ini globalisasi dan 

demokratisasi ekonomi merupakan dua sasaran yang berbeda dengan strategi 

pembangunan pertanian sebagaimana lazimnya sekarang tidak mungkin dicapai serentak. 

Diperlukan strategi baru yang pelayanan globalisasi dan prroses demokratisasi ekonomi 

dapat saling melengkapi secara berkelanjutan. Dalam hal pembangunan pertanian, 

pertanian rakyat hendaknya dijadikan sasaran inti karena sektor ini akan dapat menjadi 

piranti perangkai globalisasi dengan demokratisasi ekonomi. Pertanian rakyat yang kuat 

juga mampu menangkis krisis ekonomi. 

 Untuk menyusun strategi baru yang andal menuju ke intensifikasi berkelanjutan 

diperlukan pengenalan lengkap faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi kinerja 

pertanian rakyat dengan menggunakan usahatani selaku satuan pantau. Faktor-faktor 

tersebut mencakup komponen-komponen lingkungan biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan 

politik. Gambar 1 adalah suatu model pembangunan pertanian rakyat berdasarkan 

pemapanan usahatani dan langkah-langkah pengumpulan data-kunci bagi pengenalan 

faktor-faktor. 

 

Penelitian Pertanian 

 
 Masih banyak data-kunci untuk mendukung pertanian berkelanjutan belum 

tersedia. Ada data yang kita miliki tidak cocok untuk merancang pembangunan pertanian 

menurut paradigma baru yang tersirat dalam ungkapan "intensifikasi berkelanjutan". Selain 

daripada itu dalam mengumpulkan data kita biasa mengikuti cerapan (perception) guru-
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guru kiata yang berasal dari kawasan beriklim sedang dan masyarakat yang sudah 

berfaham industrialisme.  
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Gb. 1. Model pembangunan pertanian rakyat berdasarkan pemapanan usahatani 
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Pertanian dalam lingkungan tropika menghadapi kendala yang berbeda dengan 

yang dihadapi di kawasan beriklim sedang sehubungan dengan lingkungan biofisik dan 

kelembagaan yang berbeda secara murad (significant). Di samping ini dunia ketiga 

memperlihatkan keanekaan lingkungan dan budaya luar biasa. Ini semua berpengaruh atas 

kebutuhan penelitian tanah dan air. 

 Enam bidang besar yang pantas diberi prioritas perhatian ialah : (1) menghilangkan 

kendala kelembagaan dalam konservasi sumberdaya, (2) memajukan proses hayati tanah, 

(3) mengelola sifat-sifat tanah, (4) memperbaiki pengelolaan sumberdaya air, (5) 

menyelaraskan pertanaman pada lingkungan, dan (6) memasukkan secara efektif matra 

sosial dan budaya dalam penelitian. Menggunakan secara lebih baik pengetahuan 

tradisional dan membangun komunikasi yang diperbaiki dapat memajukan implementasi 

kesudahan penelitian (Anon., 1991). 

 Dua indikator penting kerusakan sistem pertanian ialah penurunan mutu tanah dan 

air. Pada gilirannya penurunan mutu tanah dan air menyebabkan penurunan produktivitas 

usahatani.  Penurunan mutu adalah akibat dari pengelolaan sumberdaya tanah dan air yang 

buruk. Menurut data tahun 1984, kerusakan lingkungan di Indonesia terutama ditimbulkan 

oleh erosi tanah dan perambahan hutan yang biaya tahunannya sebagai pangsa produk 

nasional kotor (PNK) ditaksir Bank Dunia sebesar 4,0 % (Brown, 1995). Menghabisi 

modal alam-hutan, padang penggembalaan, lapisan atas tanah, akuifer dalam bumi, dan 

tandon ikan -dan pencemaran udara dan air telah mencapai tataran di banyak negara yang 

dampak ekonominya mulai tampak sangat nyata berupa hilangnya hasilan, pekerjaan, dan 

ekspor bahkan di beberapa negara telah mematikan industri secara menyeluruh (Brown, 

1995). 

 Beberapa ciri yang membuat lingkungan tropika terutama menantang untuk diteliti 

bagi keterlanjutan pertanian ialah (Anon., 1991)  

1) Ketiadaan musim dingin atau jalad (frost) yang di kawasan iklim lain membuat jeda 

dalam produksi, jadi mengendalikan serangan hama dan penyakit serta aras 

kelembapan. 

2) Jadwal dan lama waktu pasokan air yang berubah-ubah, baik di wilayah kering maupun 

basah yang menciptakan cekaman lengas berat. 

3) Musim tumbuh sepanjang tahun di beberapa daerah basah yang berpengaruh atas 

pertanaman dan hama serta penyakit, dan mempercepat pelindian hara. 
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4) Keanekaan hayati yang lebih besar daripada lingkungan beriklim sedang berarti 

keanekaan pertanaman, organisme tanah, dan haam/penyakit yang lebih besar. 

5) Tanah telah mengalami pelapukan jauh, akan tetapi di beberapa tempat tanahnya masih 

sangat muda. 

6) Kekurangan bahan bakar fosil dan masukan padat-modal lainnya. 

7) Perbedaan murad dalam konteks dan tradisi sosial dan kelembagaan. 

Seabad yang lalu menghasilkan lebih banyak pangan memerlukan perluasan lahan 

budidaya, sehingga lahan merupakan sumberdaya pertanian utama. Sejak pertengahan abad 

ini kepentingan nisbi lahan berkurang karena masukan pertanian - pupuk, mekanisasi, 

pestisida, irigasi, dan bibit unggul - menyumbang murad kepada penaikan produksi 

pangan. Jadi sebagian kepentingan lahan disulih oleh kepentingan teknologi. Namun 

sekarang kepentingan lahan kembali mencuat sehubungan dengan hasilpanen yang 

meladung (stagnating yields) karena tanggapan terhadap penyerapan pupuk makin 

berkurang, bersamaan dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat dan lahan pertanian 

yang berpindah ke penggunaan bukan-pertanain makin luas. Menurut laporan USDA Jawa 

kehilangan hampir 20.000 ha lahan pertanian tiap tahun akibat pemekaran kota. Luas ini 

mampu menghasilkan beras cukup untuk 378.000 orang tiap tahun. Keadaan bertambah 

buruk lagi karena pemekaran kota sering menyita lahan pertanian yang terbaik (Gardner, 

1996), bahkan kadang-kadang yang sudah dilengkapi dengan prasarana produksi, 

transportasi, dan komunikasi. Akibatnya, lahan menjadi sumberdaya pertanian yang 

nilainya terus meningkat sehubungan dengan penawaran yang terus menyusut padahal 

permintaan terus meningkat. 

 Menurut pengertian PBB, indikator lahan pertanian yang terdegradasi ialah 

kerusakan fungsi hayati asli, yaitu kapasitasnya mengubah hara menjadi bentuk yang dapat 

digunakan tumbuhan (Gardner, 1996).  Dengan pengertian ini penelitian kesuburan tanah 

perlu diberi konsep baru yang lebih mengedepankan sifat-sifat hayati tanah daripada 

penelitian konvensional yang mementingkan sifat-sifat fisik dan kimia. Karena menyang-

kut kehidupan hayati tanah (edafon) istilah kesuburan tanah sebaiknya diubah menjadi 

kesehatan tanah. 

 Semula degradasi tanah tidak melambatkan pertumbuhan hasilpanen karena takaran 

pupuk yang diberikan masih dapat mengimbali (compensate) kehilangan hara karena erosi, 

pelindian, atau ekspor liwat hasil yang dipanen. Makin meningkat degradasi tanah, 

pemupukan tidak lagi sanggup mengimbali kehilangan hara.  Di samping itu pupuk kimia 
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konvensional tidak dapat memasok bahan-bahan penyehat tanah seperti bahan organik, 

edafon, air, dan hara sekunder, padahal salingtindak (interaction) bahan-bahan tersebut 

menciptakan lingkungan pendukung yang diperlukan tanaman.  Revolusi hijau padi yang 

di Indonesia hanya dapat bertahan 10 tahun membuktikan hal itu secara nyata. 

 Ketidak-tangguhan penelitian pertanian disebabkan karena faktor-faktor berikut 

(Anon., 1991). 

1) Masih ada rumpang-rumpang (gaps) besar di dalam pemahaman kita tentang sistem 

dan proses tanah dan air. 

2) Rumpang yang lebih penting ialah antara apa yang diketahui dan apa yang diterapkan 

(kelemahan informasi dan komunikasi). 

3) Pengetahuan pribumi jarang sekali dihargai, padahal pengetahuan tersebut sering dapat 

mengajukan saran tentang penelitian yang memberi harapan atas komponen dan 

strategi ekosistem, misalnya pohon penambat nitrogen, spesies pengumpul hara, dan 

teknik irigasi masukan rendah.  Dalam beberapa kasus pengetahuan pribumi dapat 

menyediakan mimbar bagi pemaduan teknologi tradisional dengan yang baru. 

4) Diperlukan kaitan lebih efektif antara aspek sosial dan ilmu kealaman pada persoalan 

tanah dan air. Konteks sosial dan ekonomi menciptakan kendala yang dapat membatasi 

secara efektif penerapan perbaikan teknik kecuali konteks semacam itu difahami dan 

ditangani secukupnya. 

5) Diperlukan cara-cara lebih efektif dalam menggunakan sumberdaya penelitian dengan 

sasaran jangka panjang dan praktis. Perlu dimapankan umpan-balik dan komunikasi 

yang lebih baik antara lapangan dan lembaga penelitian, sehingga penelitian dapat 

dipusatkan pada persoalan nyata dan praktis. 

6) Segi terlemah dalam proses penelitian adalah penyebar-luasan penemuan penelitian ke 

tingkat usahatani atau regional yang berkeanekaan besar dalam hal fisik dan manusia. 

Tanah dan air menyajikan landasan tempat pertanian bertumpu. Akan tetapi sistem 

produksi pertanian yang berhasil memerlukan kombinasi sumberdaya hayati dan kemasya-

rakatan.  Fakta ini merupakan gabungan berbagai variabel yang rumit dan dinamis yang 

membuat sistem pertanian berwatak evolusioner. Mengingat hal ini prioritas penelitian 

harus selalu ditinjau ulang dan secara berkala diselaraskan agar dapat menangani persoalan 

yang dihadapi. Prioritas penelitian perlu dipertahankan kesegarannya, kelenturannya, dan 

daya tanggapnya terhadap kebutuhan kini. 
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Untuk membangun keterlanjutan sistem pertanian dan pengelolaan sumberdaya kita 

diperlukan perubahan dalam 

1) Filsafat dan tata kerja organisasi pembangunan. 

2) Konsep pencapaian tujuan yang secara tradisional menggunakan hampiran 

penyelesaian persoalan (problem-solving approach) diubah menjadi hampiran optimasi 

(optimizing approach) agar memiliki prospek jangka panjang. 

 

Bidang-Bidang Penelitian Pokok 

 

1. Memajukan proses hayati tanah 

2. Mengelola sifat-sifat tanah 

3. Memperbaiki pengelolaan sumberdaya air 

4. Menyelaraskan pertanaman pada lingkungan  

5. Menghilangkan kendala kelembagaan dalam konservasi sumberdaya 

6. Memasukkan matra sosial dan budaya 

7. Kaitan dan komunikasi antara pengguna dan peneliti 
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