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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kumpulan Policy Brief ini 

dapat diterbitkan. Dengan selesainya buku ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam kebijakan yang ditempuh, terutama dalam memberikan 

arahan dan strategi pengelolaan sumberdaya lahan yang lebih memenuhi 

sasaran dan ramah lingkungan.  

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan 

Pertanian yang bernaung di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Kementerian Pertanian merupakan sumber inovasi pengelolaan 

sumberdaya lahan pertanian yang dituntut untuk berkontribusi dalam 

memberikan solusi bagi upaya pemecahan masalah pembangunan pertanian, 

baik dari aspek teknis maupun kebijakan.  

Buku ini berisi kumpulan materi kebijakan yang ditulis oleh para 

peneliti utama dan peneliti senior lingkup Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian sebagai respon terhadap 

berbagai isu yang berkembang di masyarakat pertanian.  Selain itu penulisan 

buku sebagai pelaksanaan dari Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian No. 2 tahun 2014, bahwa Peneliti Utama 

diwajibkan untuk menulis 2 buah Policy Brief untuk setiap tahun. 

Atas selesainya buku ini saya menyampaikan terima kasih kepada 

penyusun, penyunting, dan redaksi pelaksana atas kerja keras dalam 

penyelesaian buku ini.  

Bogor,  Februari  2018 

Kepala Balai Besar, 

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr 
NIP: 196406231989031002 
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PENDAHULUAN 
 

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan dan jawaban atas Surat 

Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 2 

tahun 2104, tentang Kewajiban bagi Peneliti Utama dan Profesor Riset 

untuk membuat 2 Policy Brief/tahun, maka para peneliti di lingkup Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah 

menyusun Policy Brief sesuai dengan isi surat edaran tersebut. Selain itu, 

penulisan ini juga untuk memenuhi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi 

Peneliti Utama Kementerian Pertanian.  

Buku Policy Brief ini dapat juga digunakan sebagai salah satu 

media yang berisikan rangkuman informasi hasil penelitian yang dikemas 

sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan. Para penulis ini adalah 

para peneliti senior yang terdiri dari para profesor riset, peneliti utama, 

peneliti madya yang berpendidikan strata tiga. Buku ini merupakan hasil 

tulisan yang disusun berdasarkan bidangnya, yaitu: inventarisasi dan 

pengelolaan sumberdaya lahan, pupuk dan pemupukan, iklim dan 

hidrologi, lahan rawa dan gambut serta lingkungan pertanian. 

Pengelompokkan ini juga akan memudahkan dalam mencari topik-topik 

yang diinginkan. 

Topik yang paling banyak ditulis dalam buku ini adalah tentang 

lahan rawa dan gambut karena topik rawa dan gambut merupakan topik 

yang sangat menarik dan hangat. Lahan rawa merupakan lumbung 

pangan (kedelai, jagung dan padi) di masa yang akan datang, sedangkan 

gambut banyak ditulis karena pengelolaan tanah ini perlu hati-hati dan 

memerlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh, agar pemanfaatannya 

untuk pertanian tidak menimbulkan masalah lingkungan yang dapat 

merugikan semua pihak.  

Inventarisasi dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Topik tulisan dalam bidang inventarisasi dan pengelolaan 

sumberdaya lahan cukup bervariasi mulai dari masalah data dasar 

tentang masalah pemetaan tanah tingkat semi detail skala 1 : 50.000, 

rekomendasi kebijakan dalam upaya percepatan implementasi Undang-

Undang No. 41/2009 dalam mengendalikan konversi lahan sawah, 

potensi dan ketersediaan lahan untuk tanaman kedelai, alokasi ruang 
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untuk budidaya tanaman kelapa sawit di wilayah perbatasan, perlunya 

reklamasi lahan bekas tambang timah, pengelolaan lahan vulkan, strategi 

dan kebijakan lahan terdegradasi, strategi peningkatan adopsi teknologi 

konservasi di kawasan sayuran dataran tinggi, strategi implementasi 

teknologi lahan kering masam dan masalah penanganan bencana erupsi 

gunung berapi.  

Peta tanah merupakan salah satu produk informasi geospasial 

tematik (IGT), yang menjadi data dasar dalam perencanaan 

pembangunan pertanian yang terarah. Untuk tujuan operasional lapang 

berbasis wilayah kabupaten atau kota, peta tersebut harus berskala 

1:50.000 atau lebih besar, sehingga karakteristik tanah/lahan, sebaran, 

luasan, dan kendalanya dapat diketahui lebih rinci. Kecepatan 

penyelesaian pemetaan yang ada saat ini 25-30 kabupaten per tahun. 

Oleh sebab itu, diperlukan strategi percepatan penyelesaian dengan tetap 

memperhatikan standar teknis pemetaan. 

Untuk mengendalikan konversi lahan sawah pemerintah telah 

menerbitkan Undang-Undang No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-undang tersebut 

harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka 

mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional, 

sekaligus merupakan acuan dalam perencanaan dan pengalokasian 

lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tingkat 

Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota. 

Untuk tujuan rencana pengembangan tanaman kedelai, BBSDLP 

telah melakukan pemutakhiran data potensi sumberdaya lahan untuk 

pengembangan kedelai, menggunakan data sumberdaya lahan terbaru. 

Jika diasumsikan 30 persen lahan yang sesuai di lahan sawah dan 

tegalan, serta 10 persen di lahan terlantar yang berada di APL, HGU/HTI 

dan HPK adalah lahan potensial tersedia untuk pengembangan kedelai, 

maka tersedia lahan sekitar 5 juta ha. 

Wilayah perbatasan terutama perbatasan dengan Malaysia, perlu 

prioritas penanganan khusus, terutama di bidang pembangunan 

pertanian/perkebunan dan keamanan. Untuk mendapatkan lahan yang 

dapat digunakan untuk lahan perkebunan/budidaya kelapa sawit yang 

clear and clean data potensi/kesesuaian lahan harus diintegrasikan 
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dengan data status lahan dan kawasan hutan dan status peruntukan 

lahan yang belum dibebani oleh hak konsesi atau penguasaan lahan 

lainnya, termasuk studi kendala sosek dan hankam-nya. Kegiatan 

pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi 

antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan ketahanan dan 

kedaulatan pangan serta keamanan wilayah 

Diperkirakan ribuan hektar lahan pertanian subur menjadi rusak dan 

terlantar akibat aktivitas berbagai penambangan seperti timah di 

Kepulauan Bangka Belitung. Lahan menjadi rusak dan terlantar karena 

kegiatan tambang yang tidak mengikuti Standar Operasi yang benar dan 

atau tidak melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan dan lingkungan 

sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu diperlukan berbagai kajian dan penelitian tentang 

pemanfaatan lahan bekas tambang untuk digunakan sebagai areal 

pertanian melalui upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang.  

Tanah berasal dari bahan vulkan yang terdapat pada 127 gunung 

api di Indonesia mempunyai sifat yang berbeda tergantung dari sifat 

bahan erupsinya. Perbedaan jenis dan jumlah cadangan hara tersebut 

mempunyai implikasi pada perbedaan strategi pengelolaan lahan vulkan. 

Rekomendasi kebijakan pengelolaan lahan vulkan meliputi: penyusunan 

peta lahan vulkan berdasarkan sifat masam, tengahan, dan basis dari 

material erupsi untuk dijadikan dasar dalam menentukan distribusi dan 

subsidi pupuk dalam hal jenis dan jumlah yang dialokasikan.  

 Erupsi Gunung Berapi sangat berbahaya untuk makhluk hidup, 

karena erupsi gunung berapi selain mengeluarkan material padat, juga 

mengeluarkan gas beracun, awan panas yang dapat mengancam jiwa 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu lahan pertanian tempat 

para berusaha juga mengalami kerusakan dalam berbagai kategori. Oleh 

karena itu perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi masalah ini. 

Selain itu abu vulkanik umumnya mengandung banyak belerang sehingga 

pH tanah menjadi sangat masam dan banyak tanaman-tanaman 

pertanian yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Diperlukan teknologi 

aplikatif untuk menangani masalah tersebut. 

 Lahan terdegradasi bukan saja merupakan lahan yang tidak 

produktif, tetapi juga dapat menjadi sumber bencana. Data dan informasi 

spasial atau peta yang akurat, mudah diakses dan mutakhir tentang 
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sebaran dan karakteristik degradasi lahan, sangat berguna sebagai 

masukan bagi para perencana atau pengelola lahan. Perlu dikaji 

parameter lahan dan lingkungan yang digunakan oleh masing-masing 

Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggap memicu terjadinya 

terdegradasi lahan, sehingga ada kesamaan persepsi/ parameter antar 

K/L. termasuk dampaknya pada pemanfaatan lahan atau berkurang/ 

hilangnya manfaat pada lahan, yang dapat diterima oleh semua K/L. 

 Beberapa kebijakan sangat diperlukan untuk meningkatkan adopsi 

teknologi pengelolaan lahan di dataran tinggi, antara lain 1).memberikan 

insentif bagi petani yang mengadopsi teknologi konservasi tanah; 2). 

melaksanakan peraturan yang mewajibkan petani melakukan teknologi 

konservasi tanah; 3). memberikan sangsi; 4). membatasi pemusatan 

penguasaan sumberdaya lahan; 5). diperlukan kebijakan pemerintah 

daerah agar sebagian penerimaan pajak yang didapat dari wilayah bagian 

hilir didistribusikan sebagai bantuan langsung tunai untuk permodalan 

petani mengelola wilayah bagian hulu.  

Penelitian pengelolaan lahan kering masam telah dilakukan dan 

telah banyak menghasilkan teknologi, tetapi belum banyak diadopsi/ 

diterapkan oleh petani. Kendala fisik lahan, kondisi sosial-ekonomi petani, 

lemahnya aspek kelembagaan, kurangnya infrastruktur pendukung yang 

diperlukan dan kurangnya keberpihakan pengambil kebijakan dalam 

pengembangan lahan kering masam merupakan penghambat untuk 

meningkatkan kontribusi lahan kering masam dalam mendukung 

ketahanan pangan nasional. Diperlukan strategi untuk mempercepat 

implementasi teknologi pengelolaan lahan kering masam agar ketahanan 

pangan bagi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. 

Pupuk dan Pemupukan  

Topik tulisan dalam bidang pupuk dan pemupukan meliputi masalah 

pemupukan spesifik lokasi, strategi penggunaan pupuk majemuk dalam 

mendorong pemupukan berimbang, instrumen kebijakan pengembangan 

pupuk hayati mendukung teknologi jarwo super, strategi pengembangan 

pupuk hayati untuk peningkatan produktivitas di lahan pasang surut, stop 

membakar jerami, revitalisasi pemanfaatan pembenah tanah, dan 

masalah peredaran pupuk palsu.   
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Pemupukan spesifik lokasi dapat diterapkan dengan benar jika 

didasarkan dengan status hara tanah dan kebutuhan hara tanaman. 

Rekomendasi pemupukan per kecamatan telah disusun berdasarkan peta 

status hara P dan K tanah skala 1:250.000, di 23 provinsi dan 

rekomendasi pupuk N berdasarkan produktivitas padi per kecamatan. 

Rekomendasi pemupukan telah diintegrasikan dalam sistem Katam 

Terpadu dan telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis secara tatap 

muka atau melalui media cetak dan elektronik. Efektivitas dan efisiensi 

pemupukan dapat dicapai jika pemupukan spesifik lokasi disertai dengan 

penggunaan bahan organik. 

Untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman serta 

efisiensi pupuk maka diperlukan formulasi pupuk majemuk NPK yang 

mempertimbangkan status hara tanah dan kebutuhan hara masing-

masing komoditas tanaman serta agroekosistem tanah. Formula pupuk 

majemuk NPK yang ditetapkan perlu divalidasi dan dievaluasi pada 

beberapa jenis tanah utama dan komoditas unggulan serta 

disosialisasikan mengenahi dosis, cara penggunaan, serta tambahan 

Urea untuk mencapai target hasil yang diharapkan. 

Teknologi pupuk hayati yang digunakan dalam Teknologi Jarwo 

Super adalah pupuk hayati yang diaplikasikan melalui benih, dan 

biodekomposer yang diaplikasikan pada saat pengolahan tanah. Pupuk 

hayati ini bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan hara N, P dan K, 

memacu tumbuh tanaman dan mengurai bahan organik (jerami), serta 

pestisida nabati-hayati. Dekomposer diberikan pada saat pengolahan 

tanah (pembajakan pertama atau kedua), dan pupuk hayati diberikan 

sebagai seed treatment.  

Di lahan pasang surut, kontribusi pupuk hayati masih rendah 

dibandingkan potensinya. Belum berkembangnya pemanfaatan pupuk 

hayati ini berkaitan dengan (1) efektivitas pupuk hayati tidak terlihat 

langsung, (2) kurangnya informasi dan peranan pupuk hayati dalam 

meningkatkan produktivitas tanah maupun tanaman, (3) masalah dalam 

memperoleh produk dengan harga yang terjangkau. Diperlukan 

kebijakan agar pupuk hayati dapat diterapkan secara efektif serta 

pengaturan dan regulasi untuk menjamin efektivitas dan peredaran pupuk 

hayati. 
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Manfaat jerami sisa hasil panen sudah diketahui secara luas. 

Dalam persiapan tanam, jerami dianggap menghambat pengolahan tanah 

dan dibakar. Pembakaran jerami menghilangkan sebagian besar unsur 

hara yang terkandung dalam jerami, dan meniadakan pengaruh jerami 

terhadap perbaikan sifat fisik dan biologi tanah. Peningkatan kesadaran 

akan manfaat jerami dan rendahnya kadar C-organik lahan sawah perlu 

digalakan kembali dengan sosialisasi, desiminasi, demplot atau denfarm 

jangka panjang atau show window.  

Program revitalisasi pemanfaatan pembenah tanah diperlukan 

untuk mendukung peningkatan efisiensi pemupukan. Inovasi teknologi 

pembenah tanah yang berkualitas dengan harga yang relatif murah dan 

mudah aplikasinya perlu dikembangkan dengan tujuan selain 

memperbaiki sifat tanah juga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. 

Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong tumbuhnya industri 

penyedia pembenah tanah di daerah yang mempunyai bahan baku 

melimpah, perbaikan sarana dan prasana serta peningkatan pengawasan 

mutu pembenah tanah.  

Fakta di lapangan menunjukkan banyak jenis dan merek pupuk 

yang dipasarkan ternyata palsu. Secara nasional penggunaan pupuk 

palsu akan mengganggu pencapaian swasembada pangan, khususnya 

padi/beras dan ketahanan pangan nasional. Tugas pokok dan fungsi Tim 

atau Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di kabupaten/kota 

perlu direvitalisasi dengan memanfaatkan perangkat uji pupuk (PUP dan 

PUPO) sebagai alat bantu pengawasan mutu pupuk. Diharapkan 

pengawasan mutu pupuk yang dilakukan secara berkala, kontinyu, dan 

semi kuantitatif akan dapat melindungi petani dari peredaran pupuk palsu.  

 

Iklim dan Hidrologi 

Topik tulisan dalam bidang iklim dan hidrologi meliputi strategi 

pengelolaan tanah pertanian dalam rangka adaptasi perubahan iklim, 

revitasliasi jaringan irigasi mendukung swasembada pangan dan 

peningkatan indeks pertanaman sawah tadah hujan dan lahan kering 

berbasis sumberdaya air. 

Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan suhu atmosfer, awal 

musim hujan dan musim kemarau yang sulit diprediksi, dan keadaan iklim 

ekstrim basah atau ekstrim kering mengganggu pertumbuhan dan 
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produksi tanaman. Beberapa pendekatan pengelolaan tanah dapat dipilih 

untuk meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan iklim dan iklim 

ekstrim. Ini termasuk konservasi tanah vegetatif dan konservasi tanah 

teknik sipil (engineering), penggunaan mulsa, pemanenan air, 

pengelolaan hara, ameliorasi tanah dan manajemen biologi tanah. 

Pengelolaan bahan organik tanah sangat penting dalam beradaptasi 

terhadap perubahan iklim.  

Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan sebanyak 52 

persen saluran irigasi di seluruh Indonesia mengalami rusak berat dan 

harus segera dibenahi agar tidak mengganggu peningkatan produksi 

pangan nasional.. Salah satu upayanya adalah melalui perbaikan irigasi 

yang dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan indeks 

pertanaman tiga komoditas yang ditargetkan di seluruh Indonesia. 

Kebijakan pemerintah, pembuatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan 

secara bertahap dan memperbaiki kualitas bangunan 

Sampai saat ini, produktivitas sawah tadah hujan dan lahan kering 

masih rendah, antara lain karena air tidak tersedia sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. Untuk meningkatkan produksi padi, Kementerian 

Pertanian menetapkan kebijakan meningkatkan produktivitas lahan 

sawah tadah hujan dan lahan kering seluas 4,1 juta ha dengan jalan 

meningkatkan IP tanaman berbasis optimalisasi  Sumberdaya air. 

Sumber air alternatif yang dapat digunakan untuk irigasi lahan kering 

adalah panen hujan dan aliran permukaan yang airnya tersedia 

sepanjang tahun serta air tanah dangkal. Untuk efisiensi irigasi, 

diterapkan teknologi irigasi hemat air di lahan petani berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu menerapkan sistem irigasi tetes, 

irigasi curah. Membangun kelembagaan ditingkat petani yang mengatur 

tata air untuk keperluan pertanian dan domestik. 

Lahan Rawa dan Gambut 

Topik tulisan dalam bidang lahan rawa dan gambut cukup banyak 

mulai dari masalah kelembagaan penelitiaan yaitu Balai Penelitian 

Pertanian Lahan Rawa, masalah upaya khusus (Upsus) di lahan rawa, 

strategi peningkatan produksi jagung di lahan rawa, masalah 

perkumpulan petani pemakai air (P3A) di lahan rawa pasang surut yang 

terancam mati suri, prototipe alsintan tepat guna untuk pengolahan lahan 
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rawa pasang surut, pengelolaan lahan gambut versi PP 71/2014 untuk 

siapa?, arah dan strategi pengelolaan lahan gambut dangkal, strategi 

pencegahan kebakaran lahan gambut, strategi dan pendekatan 

kelembagaan pencegahan kebakaran pada lahan gambut, pemanfaatan 

lahan gambut untuk menyeimbangkan fungsi produksi dan fungsi 

lingkungan, kinerja sistem perbenihan padi di lahan pasang surut, kinerja 

sistem perbenihan padi di lahan pasang surut, dan strategi pengendalian 

keracunan besi melalui penerapan sistem olah tanah konservasi pada 

budidaya padi di lahan sulfat masam.  

Permentan No.09/Permentan/OT.140/3/2006 tentang organisasi 

dan tata kerja Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa bertujuan untuk 

lebih mengefektifkan kedudukan, tugas, fungsi, dan sistem tata kerja 

Balittra, agar lebih berdaya guna untuk pembangunan dan meningkatkan 

pendapatan/kesejahteraan petani lahan rawa. Namun terdapat pasal 6 

ayat 1 yang kurang jelas mengakibatkan pasal enam (6) huruf C tidak 

terrealisasi dengan baik dalam program kegiatan penelitian. Oleh karena 

pasal tersebut perlu direvisi agar lebih tegas dan jelas sehingga program 

kegiatan dapat dibuat sesuai dengan apa yang terkandung dalam 

Permentan tersebut. 

Persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Permentan 

No.03/Permentan/OT.140/2/2015 sebagai pedoman umum Upaya 

Khusus (UPSUS) peningkatan produksi dalam pencapaian swasembada 

pangan padi, jagung dan kedelai adalah: (1) Kebijakan pada Permentan 

tersebut ditetapkan tidak aplikatif pada lahan-lahan lahan rawa pasang 

surut, (2) tingginya target peningkatan produktivitas dan produksi per 

satuan luas sangat berat diterapkan pada lahan rawa pasang surut dan 

(3) infra struktur di lahan rawa pasang surut masih belum memadai untuk 

mengimplentasikan Permentan tersebut. Mengingat variabilitas 

karakteristik lahan-lahan pertanian di setiap daerah sangat berbeda, 

maka kebijakan pembangunan pertanian nasional tidak bisa 

disamaratakan.  

Untuk mengurangi impor jagung pemerintah melakukan upaya 

khusus peningkatan produksi jagung di lahan rawa. Usahatani Jagung di 

lahan rawa memiliki prospek baik untuk diusahakan. Namun produksinya 

masih rendah berkisar 3,5 – 5,5 ton/ha dibandingkan target 6,5 ton/ha. 

Beberapa kendala dari lahan rawa diantaranya penerapan teknologi 
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budidaya yang belum optimal, tingkat kesuburan lahan rendah, biofisik 

lahan, dan penggunaan varietas lokal. Strategi yang diperlukan untuk 

meningkatkan produksi jagung di lahan rawa adalah: penerapan teknologi 

spesifik lokasi, pemanfaatan potensi lahan, intensifikasi pertanaman, dan 

dukungan kelembagaan yang efektif. 

Pengelolaan air di tingkat saluran tersier lahan rawa sangat 

tergantung dengan aktivitas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 

Keberadaan kelembagaan pengelolaan air (P3A) di lahan rawa belum 

berfungsi optimal karena belum memiliki kemampuan dan manajemen 

pengelolaan jaringan irigasi secara baik dan berkelanjutan, sehingga 

jaringan irigasi tidak terpelihara, yang berakibat menurunnya produktivitas 

padi. Terpeliharanya jaringan irigasi ditentukan oleh petani anggota P3A. 

Kemandirian P3A merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan 

bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk 

menghasilkan kelompok P3A yang mandiri diperlukan langkah-langkah 

pemberdayaan dan penguatan manajemen P3A. 

Dengan masuknya beberapa alat dan mesin pertanian khususnya 

traktor yang sesuai di lahan pasang surut, telah merangsang petani lebih 

giat untuk melakukan usahatani. Penggunaan alat dan mesin pertanian 

(alsintan) di lahan rawa selain bersifat spesifik juga dibatasi oleh daya 

pakai. Umumnya daya pakai alsintan di lahan rawa hanya dapat bertahan 

2-3 tahun. Kendala lain adalah lahan dengan tipologi sulfat masam yang 

mempunyai lapisan pirit dan akan menyebabkan pirit teroksidasi, juga 

dipengaruhi oleh tingkat kekerasan tanah atau adanya lumpur dalam. 

Dalam pengembangan alat dan mesin olah tanah, pemilihan desainnya 

harus penuh kehati-hatian yang disesuaikan dengan kondisi biofisik lahan 

dan lingkungan yang meliputi daya sanggah tanah dan tinggi genangan.  

 Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem 

gambut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi, yang 

pada dasarnya menekankan pada pentingnya mengelola lahan gambut 

secara berkelanjutan. Inovasi teknologi yang diterapkan pada lahan 

gambut yang telah dikonversi, sampai saat ini lebih banyak diarahkan 

pada aspek biofisik, sedangkan aspek sosial, budaya dan ekologi yang 

seharusnya menjadi perhatian utama untuk menjadi pertimbangan justru 

seringkali diabaikan. Pada sisi lain, regulasi-regulasi yang telah 

diterbitkan pemerintah terkait lahan gambut, misalnya PP 71/2014 
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maupun peraturan sebelumnya seperti Inpres No. 10/2011 dan 

No.6/2013, dan regulasi lainnya juga dinilai lebih banyak menitik beratkan 

pada aspek lingkungan dan kurang mempertimbangkan aspek lainnya 

seperti: sosial, ekonomi, dan budaya sehingga implementasi dari regulasi-

regulasi tersebut di lapangan kurang efektif.  

 Kerusakan lahan gambut (degradasi) tidak hanya terjadi pada 

gambut sedang atau dalam saja, tetapi sudah merambah ke lahan 

gambut dangkal. Suatu lahan yang sebenarnya sangat potensial untuk 

lahan produksi tanaman pangan khususnya padi. Hal tersebut dapat 

berakibat pada semakin menyempitnya lahan pangan, dan dapat 

menyebabkan upaya peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan 

padi akan semakin rumit. Saat ini kebijakan khusus mengenai tata kelola 

lahan gambut dangkal belum ada, sehingga akan sangat signifikan 

hasilnya kalau diterbitkan sebuah kebijakan (permentan) tata kelola 

gambut dangkal yang mengandung dan memuat beberapa hal, yaitu: 1) 

konservasi, 2) sistem pertanian, 3) inovasi teknologi, 4) produksi, dan 5) 

keamanan lingkungan. 

Kebakaran lahan dan hutan terjadi setiap tahun. Kurangnya 

ketegasan dalam penerapan peraturan, belum adanya alternatif teknologi 

pembersihan dan peningkatan kesuburan lahan yang semurah dan 

semudah membakar, dan tidak adanya kepedulian dari pihak yang 

membakar akan dampak luas dari pembakaran menyebabkan praktek 

pembakaran tetap terjadi. Untuk itu diperlukan penguatan penegakan 

hukum tentang larangan membakar dan pengendalian kebakaran, subsidi 

pupuk dan amelioran untuk petani kecil untuk melepaskan 

ketergantungan mereka terhadap abu sebagai penyubur tanah, dan 

kampanye peningkatan kesadaran akan bahaya kebakaran dan asap.  

Pencegahan terhadap kebakaran lahan gambut yang bersifat dini 

lebih penting daripada pemadaman karena pemadaman merupakan 

tindakan yang sangat sulit. Berbagai kelembagaan telah dibentuk dalam 

penanganan kebakaran sebelumnya. Pencegahan kebakaran lahan 

gambut seharusnya dilakukan secara terencana berbasis masyarakat 

lokal setempat. Oleh karena itu, ketetapan pemerintah untuk membentuk 

sebuah badan (lembaga non-departemen) perlu diapresiasi. Pencegahan 

kebakaran hutan/lahan gambut seyogyanya terpadu lintas kementerian 

dan berbasis masyarakat. 
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Peraturan Pemerintah No. 57/2016 mengatur Ekosistem Gambut 

dengan fungsi lindung dan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. 

Namun penjabaran tentang pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya 

berkelanjutan belum diuraikan dengan baik. Prinsip pengelolaan gambut 

berkelanjutan adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, 

tanpa mengurangi produktivitas.  Untuk itu lahan gambut yang masih 

berupa hutan, perlu dipertahankan agar tetap sebagai hutan. Lahan 

semak belukar gambut, tergantung status peruntukannya, perlu 

direstorasi menjadi lahan hutan gambut bila berada di kasawan hutan, 

atau direhabilitasi menjadi lahan pertanian/perkebunan agar nilai 

ekonominya meningkat dan kepekaannya terhadap kebakaran berkurang. 

Bila memungkinkan, perlu dipilih sistem pertanian yang toleran terhadap 

muka air tanah dangkal atau sistem pertanian yang tidak memerlukan 

drainase (paludiculture dan/atau aquaculture).  

Sistem perbenihan padi di lahan pasang surut masih banyak 

menghadapi kendala sehingga menyebabkan kinerja perbenihan masih 

rendah. Rendahnya kinerja perbenihan padi menyebabkan produktivitas 

dan produksi padi menjadi rendah. Peningkatan kinerja sistem 

perbenihan padi di lahan pasang surut dapat dilakukan melalui kebijakan 

(a) penataan sebaran produsen benih berdasarkan wilayah kerja, (b) 

perbaikan perencanaan produksi benih, (c) peningkatan kapasitas 

produksi produsen benih, (d) operasional UPBS menggunakan dana 

multiyears, (e) perbaikan fasilitas produsen benih, (f) jaminan harga 

paska produksi benih, (g) pembinaan dan pelatihan penangkar benih, dan 

(h) peningkatan pengawasan dan monitoring benih. 

Selain produktivitas lahannya rendah, pada budidaya padi pada 

lahan sulfat masam adalah sering muncul keracunan besi yang 

disebabkan oleh terjadinya oksidasi pirit. Oksidasi pirit bisa terjadi 

disebabkan karena pengelolaan lahan dan penerapan sistem penyiapan 

lahan yang tidak tepat. Penyiapan lahan yang tidak tepat, dapat 

mengekpose pirit ke permukaan tanah dan selanjutnya pirit mengalami 

oksidasi dan menghasilkan besi dua (ferro) dan asam-asam organik yang 

bisa menjadi racun bagi tanaman padi. Teknologi penyiapan lahan tanpa 

olah tanah dan olah tanah sempurna bersyarat merupakan inovasi 

teknologi yang dapat mengkonservasi pirit sehingga pirit tetap stabil di 

dalam tanah, sehingga tidak menyebabkan terjadinya keracunan besi 

pada tanaman padi. Teknologi penyiapan lahan tanpa olah tanah salah 
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satu inovasi teknologi yang dapat dijadikan sebagai strategi untuk 

mengendalikan terjadinya keracunan besi.  

Lingkungan Pertanian  

Topik tulisan dalam bidang lingkungan pertanian hanya satu yaitu 

strategi memperkuat peran teknologi ramah lingkungan dalam 

mendukung pertanian masa depan. 

Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam menyelesaikan isu residu 

pestisida yaitu adaptasi dan mitigasi. Sistem integrasi tanaman–ternak 

merupakan salah satu teknologi ramah lingkungan berkelanjutan yang 

mesinergiskan upaya adaptasi dan mitigasi serta yang mampu menjaga 

kelangsungan dan kelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini sesuai 

dengan arah pembangunan Indonesia menuju rendah karbon dan 

ketahanan iklim seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) dalam mendukung komitmen 

Nationally Determined Contribution (NDC). Berdasarkan dua pendekatan 

di atas, secara ringkas ada tiga kebijakan pesan kunci, yaitu: 1) perlu 

disusun regulasi penggunaan pestisida ramah lingkungan; 2) 

pembentukan konsorsium yang terdiri dari kalangan akademisi, petani, 

industri dan pemerintah; 3) memonitoring implementasi peraturan yang 

sudah ada. 
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PERCEPATAN PENYEDIAAN INFORMASI GEOSPASIAL  
SUMBERDAYA LAHAN SKALA OPERASIONAL MENDUKUNG 

PENGEMBANGAN PERTANIAN 

Hikmatullah dan Markus Anda 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 

Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Perencanaan pembangunan pertanian membutuhkan data geospasial 
atau peta tanah yang handal dan mutakhir. Untuk tujuan operasional 
lapang berbasis wilayah kabupaten atau kota, peta tersebut harus 
berskala 1:50.000 atau lebih besar, sehingga karakteristik tanah/lahan, 
sebaran, luasan, dan kendalanya dapat diketahui lebih rinci. Peta tanah 
disusun dari hasil kegiatan survei dan pemetaan di lapangan dan di 
laboratorium. Peta tanah merupakan data dasar untuk menyusun 
berbagai peta tematik (a.l. peta kesesuaian lahan, peta pewilayahan 
komoditas), mendukung tata ruang dan one map policy. Saat ini wilayah 
kabupaten yang sudah dipetakan sumberdaya tanahnya + 40% atau 205 
dari 511 kabupaten/kota. Kecepatan penyelesaian pemetaan yang ada 
saat ini 25-30 kabupaten per tahun. Oleh sebab itu, diperlukan strategi 
percepatan penyelesaian dengan tetap memperhatikan standar teknis 
pemetaan. Dengan dukungan pemanfaatan teknologi remote 
sensing/GIS, teknik pemetaan, peningkatan kinerja tenaga yang ada, 
rekruitmen tenaga baru (outsourcing), dan penyediaan dana yang 
mencukupi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pemetaan 
tanah tersebut sebelum tahun 2018. 

KERANGKA PIKIR 

Peta tanah merupakan salah satu produk informasi geospasial 

tematik (IGT), yang mempunyai peranan sangat penting dalam 

pembangunan pertanian, karena menjadi data dasar dalam perencanaan 

yang terarah. Peta tersebut memberikan informasi sebaran, luasan, 

karakteristik lahan/tanah, tingkat kesesuaian lahan, kendala biofisik lahan 

dan alternatif teknologi pengelolaannya untuk pengembangan komoditas 

pertanian pada suatu wilayah. Tingkat kedetailan informasi suatu peta 

dituangkan dalam skala peta yang disesuaikan dengan tujuan 

perencanaan. Misalnya, untuk perencanaan tingkat nasional atau provinsi 
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diperlukan peta pada skala 1:250.000 dengan tingkat informasi masih 

umum, sedangkan untuk perencanaan operasional tingkat kabupaten/ 

kecamatan diperlukan peta skala 1:50.000 atau lebih besar dengan 

tingkat informasi yang lebih detail. 

Kebutuhan atau permintaan cepat-saji peta potensi sumberdaya 

lahan dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat cukup pesat, sejalan 

dengan meningkatnya pembangunan pertanian, baik di sub sektor 

tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan, termasuk 

sektor bioenergi, baik permintaan dari pemerintah maupun swasta. Oleh 

sebab itu, penyediaan data geospasial tersebut harus dapat dipenuhi 

dalam waktu yang cepat dan akurat. Akan tetapi di lain pihak, dalam 

penyusunan peta sumberdaya lahan tersebut diperlukan standar 

operasional prosedur (SOP) yang perlu diikuti agar memenuhi 

persyaratan teknis ilmiah dan kartografis, sehingga peta-peta yang dibuat 

mempunyai kualitas cukup baik. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan waktu untuk persiapan dan pelaksanaan yang 

mencukupi.  

Dalam kaitan data informasi geospasial atau peta, telah diterbitkan 

Undang-Undang Informasi Geospasial No. 4 Tahun 2011, yang 

memberikan payung hukum tentang penyelenggaraan data geospasial 

tematik sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan 

keputusan, dan kegiatan berkaitan dengan ruang (space) kebumian. Di 

dalam UU tersebut antara lain terdapat pasal-pasal yang menyangkut 

kualitas peta, larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana apabila 

terjadi pelanggaran. Salah satu diantaranya adalah tingkat akurasi peta 

yang perlu mendapat perhatian. 

Dalam kaitan pemanfaatan peta untuk perencanaan 

pembangunan secara nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

One Map Policy yang mewajibkan bagi semua Kementerian/Lembaga 

yang bergerak dalam menyediakan peta-peta tematik untuk 

menggunakan satu sumber peta dasar (base map) yang diterbitkan oleh 

Badan Informasi Geospasial. Hal ini ditempuh guna memudahkan dalam 

perencanaan secara nasional/regional yang banyak menggunakan 

berbagai jenis peta-peta tematik, termasuk peta sumberdaya lahan/tanah. 

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka ketika peta-peta 
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tematik yang dihasilkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga 

tersebut ditumpang-tepatkan (overlay) satu sama lainnya maka akan 

berimpit (matching). Selama ini, yang terjadi adalah sebaliknya 

menggunakan peta dasar yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan 

dalam penggabungan. Pada dasarnya, penerapan kebijakan tersebut 

secara nasional untuk menuju penyelenggaraan informasi geospasial 

yang efisien dan efektif agar para pengguna yang membutuhkan 

informasi geospasial dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

PERMASALAHAN 

Pada saat ini ketersediaan peta tanah skala 1:250.000 berbasis 

wilayah provinsi telah diselesaikan untuk seluruh wilayah Indonesia (+ 

191 juta ha) dan sudah diterbitkan dalam edisi-1, yang sebagian sudah 

perlu diperbaharui, karena sudah terlalu lama. Sedangkan untuk peta 

skala 1:50.000 yang berbasis wilayah kabupaten/kota sampai dengan 

2015 sudah mencapai sekitar 40% dari total jumlah 511 kabupaten/kota 

dengan kondisi data yang beragam, karena dibuat sejak 20 tahun terakhir 

oleh beberapa institusi. Dengan demikian, masih dibutuhkan kegiatan 

survei dan pemetaan tanah pada skala tersebut untuk wilayah 

kabupaten/kota yang belum ada datanya (sekitar 306 kabupaten/kota), 

dan memperbaharui atau melengkapi (updating) peta-peta sumberdaya 

lahan yang sudah terlalu lama tersebut dengan menggunakan teknik 

pemetaan lebih baru. Luasan wilayah kabupaten yang belum dipetakan 

umumnya tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua dengan kondisi 

aksesibilitas dan topografi yang beragam. Khusus Papua dan Papua 

Barat membutuhkan perhatian khusus, karena menyangkut aksesibilitas 

yang sangat terbatas dan keamanan wilayah. 

Kegiatan penyusunan peta tanah skala 1:50.000 yang handal dan 

mutakhir berbasis wilayah kabupaten/kota perlu mengikuti beberapa 

tahapan (persiapan, survei lapang, pengolahan data) sesuai dengan SOP 

dan memperhatikan UU Informasi Geospasial. Di lain pihak, kebutuhan 

dan permintaan data/peta-peta yang meningkat pesat atau kadang-

kadang mendadak, yang harus dipenuhi secara cepat. Peta tanah 

merupakan peta tematik dasar untuk penyusunan peta-peta turunan, 
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seperti peta kesesuaian lahan, peta arahan penggunaan lahan, peta 

pewilayahan komoditas, peta status hara, dll. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu terobosan teknik penyusunan peta tanah tersebut dengan tetap 

memperhatikan kualitasnya. Jika peta peta sudah tersedia, maka peta-

peta turunannya tersebut akan lebih mudah disusun dalam waktu yang 

lebih cepat sesuai permintaan. 

Ketersediaan dan keseragaman peta dasar dan peta-peta 

pendukung yang terbaru dan berkualitas masih menjadi masalah dalam 

mendukung kegiatan pemetaan potensi sumberdaya lahan. Peta dasar 

skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) 

sebagai wali-data belum sepenuhnya tersedia secara keseluruhan untuk 

seluruh wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, 

serta beragam isinya. Juga penyediaan data dukung lain seperti citra 

tegak resolusi tinggi, di mana LAPAN sebagai wali datanya, belum 

sepenuhnya tersedia. Yang sudah ada adalah kesepakatan bahwa data 

tersebut dapat diperoleh secara gratis (tarif nol), yang sebelumya harus 

mengalokasikan dana pembelian data tersebut, tapi dalam prakteknya 

masih sulit, sehingga masih harus mengalokasikan sebagian dana untuk 

pembelian peta dasar. Peta dasar digital/elektronik yang telah disediakan 

oleh BIG saat ini masih menemui kesulitan untuk men-download 

(mengunduh). 

Peta tanah dan peta-peta turunannya sebagai produk informasi 

geospasial masih belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), 

sehingga produk informasi yang dihasilkan baru memenuhi kebutuhan 

bersifat sektoral atau internal Kementerian/Lembaga tertentu saja, belum 

disosialisasikan secara nasional, walaupun sebagian perguruan tinggi 

dan swasta sudah mengenalnya. Sosialisasi di internal maupun antar 

kementerian/lembaga dan masyarakat pengguna perlu dilakukan sesuai 

dengan hasil Rakor Teknis Informasi Geospasial tahun 2013. 

Ketersediaan sumberdaya manusia (peneliti dan teknisi), yang 

memiliki ketrampilan dalam bidang survei dan pemetaan tanah saat ini, 

makin ke depan makin berkurang, karena usia pensiun dan tidak ada 

regenerasi. Untuk membangun SDM pemetaan tersebut diperlukan 

rekruitmen tenaga-tenaga baru yang berbasis ilmu tanah/pertanian dan 

GIS dan waktu pelatihan/praktek. 
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Dana APBN yang disediakan setiap tahun relatif kecil, sehingga 

hanya mampu untuk menyelesaikan sedikit wilayah kabupaten. Dalam 4 

tahun terakhir, dana APBN hanya mampu mendukung pemetaan 18-25 

kabupaten/kota. Walaupun demikian, capaian tersebut sudah meloncat 

jauh dibandingkan dengan kondisi 10-15 tahun lalu. Selain itu, SDM 

pemetaan tanah, baik peneliti maupun teknisi saat ini sudah banyak 

berkurang jumlahnya, karena sudah memasuki usia pensiun. 

PEMECAHAN MASALAH 

Perencanaan pembangunan pertanian berbasis sumberdaya 

lahan mutlak membutuhkan peta tanah yang handal dan mutakhir. Peta 

tersebut hanya bisa diperoleh melalui kegiatan survei dan pemetaan 

sumberdaya lahan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik 

terkini. Untuk tujuan operasional lapangan di tingkat kabupaten/kota, peta 

tanah disusun pada skala 1:50.000 atau lebih besar berbasis wilayah 

kabupaten/kota. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum 

dipetakan maka metode pemetaan cepat perlu dibangun. 

Perkembangan teknologi penginderaan jauh dan GIS yang pesat 

dewasa ini memberikan peluang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam 

usaha percepatan pemetaan tanah. Melalui pendekatan teknik integrasi 

data citra inderaja (antara lain citra Landsat, Radar, SPOT, ALOS), Digital 

elevation model (DEM), peta rupabumi, peta geologi, dan teknik GIS akan 

mampu mempercepat penyediaan peta tanah dan efisiensi survei 

lapangan, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis ilmiah. 

Kondisi tersebut harus didukung oleh SDM (teknisi surveyor, peneliti, 

GIS) yang terampil dan fasilitas peralatan lapangan dan laboratorium 

yang memadai. Penyediaan data dukung sangat diperlukan, terutama 

peta dasar dan citra tegak resolusi tinggi yang terbaru. Untuk 

memudahkan perolehan data tersebut dari wali data (BIG, LAPAN) 

diperlukan komunikasi pada level eselon I atau II. 

Selama ini pembiayaan untuk pemetaan tanah perlu dibuat secara 

realistis dengan memperhatikan kondisi aksesibilitas atau tingkat 

kesulitan wilayah setempat, dan luasannya, seperti wilayah Papua 

berbeda dengan wilayah Sumatera atau Jawa. Komponen utama 
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operasional lapangan adalah biaya transportasi yang cukup besar untuk 

menjangkau daerah-daerah (kecamatan, desa) tertentu dengan mobil, 

motor, dan kendaraan air. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Penggunaan teknologi citra penginderaan jauh dan GIS dapat 

diterapkan untuk percepatan dan peningkatan akurasi, dan efisiensi 

survei dan pemetaan tanah, melalui pendekatan teknik integrasi data 

citra, digital elevation model (DEM), peta rupabumi, peta geologi, dan 

teknik GIS dengan tetap memperhatikan kualitas, sesuai yang tercantum 

dalam UU Informasi Geospasial.  

Percepatan penyediaan peta tanah harus didahului dengan 

percepatan penyediaan peta dasar atau data dukung yang berkualitas 

dan terbaru sebagai sumber data utama untuk tujuan analisis landscape. 

Untuk kelancaran penyediaan data dukung sebagai implementasi One 

Map Policy diperlukan komunikasi dan koordinasi antara penyedia data 

(BIG, Lapan, BPN) dan pengguna data (level eselon I dan II). Data dan 

informasi tanah dari kabupaten-kabupaten yang sudah selesai dipetakan 

perlu dimanfaatkan sebagai referensi untuk membantu percepatan 

pemetaan tanah wilayah kabupaten/kota yang berdampingan atau 

berdekatan dengan kabupaten tersebut. 

Dukungan sumberdaya manusia terampil (teknisi surveyor 

lapangan, teknisi laboratorium, peneliti) sangat diperlukan, dengan 

memaksimalkan kinerja tenaga yang sudah ada dan merekruit tenaga 

baru (out sourcing) yang memiliki basis ilmu tanah/pertanian dan GIS. 

Selain itu, perlu dilengkapi dengan fasilitas peralatan lapangan dan 

laboratorium yang memadai. Kinerja dan kerjasama sumberdaya manusia 

ini akan menjadi kunci keberhasilan penyelesaian pemetaan tersebut. 

Data hasil pemetaan tanah (spasial dan tabular) harus disimpan 

dalam suatu sistem basisdata tanah terstruktur dan terintegrasi dalam 

satu tempat, sehingga memudahkan untuk ditelusuri, diperbaharui dan 

dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, khususnya untuk pengembangan 

komoditas pertanian. 
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Pembiayaan kegiatan pemetaan tanah perlu dibuat realistis, dengan 

memperhatikan kondisi aksesibilitas, tingkat kesulitan dan fasilitas 

tersedia di wilayah setempat, serta luasannya. Seperti wilayah Papua 

perlu dibedakan pembiayaannya dengan wilayah Sumatera atau Jawa. 

Komponen transportasi lokal untuk operasional lapangan ke daerah-

daerah yang masih dapat dijangkau mobil dan motor perlu mendapat 

perhatian. 
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REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA PERCEPATAN 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 41/2009 DALAM 

MENGENDALIKAN KONVERSI LAHAN SAWAH 

Anny Mulyani, Fahmuddin Agus dan Irsal Las 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Untuk mengendalikan konversi lahan sawah pemerintah telah 
menerbitkan Undang-Undang No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-undang tersebut 
harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dalam melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka 
mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional, 
sekaligus merupakan acuan dalam perencanaan dan pengalokasian 
lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tingkat 
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota. Sejalan dengan pertumbuhan 
penduduk, pemekaran kabupaten/kota, konversi lahan sawah produktif 
memang sulit dihindari. Berdasarkan kajian di beberapa kabupaten di 
Provinsi Jabar, Jatim, Bali, Sulsel dan Kalsel menunjukkan bahwa 
konversi lahan sawah didominasi oleh konversi untuk perumahan dan 
industri. Dilema yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain 
terkait dengan: (a) desakan kebutuhan lahan, terutama untuk 
pengembangan wilayah dan infrastruktur, dan (b) berbagai kepentingan 
jangka pendek daerah. Implementasi Undang-undang No. 41/2009 dan 
empat Peraturan Pemerintah turunanya sangat menentukan keberhasilan 
upaya pengendalian konversi lahan sawah produktif sebagai lumbung 
pangan nasional. Selain dari pemahaman tentang substansi regulasi 
tersebut, juga sangat diperlukan kepedulian dan komitmen pemerintah 
daerah terhadap kedaulatan pangan nasional sebagai tanggung jawab 
bersama. Untuk itu, diperlukan dorongan yang kuat dari pimpinan 
nasional terhadap pemerintah daerah terutama pemerintah 
kabupaten/kota. Perlu dilakukan advokasi kepada pemerintah daerah 
yang belum menetapkan LP2B dalam Perda RTRW secara lebih intensif 
oleh lembaga yang berwenang.  
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KERANGKA PIKIR 

 Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% / tahun, maka semakin 

besar pula tuntutan kebutuhan lahan untuk berbagai sektor 

pembangunan, termasuk infrastruktur. Salah satu dampaknya adalah 

tidak terkendalinya konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non 

petanian, dengan laju 26,500 ha/tahun, bahkan ada yang 

memeperkirakan sampai 110.000 ha/tahun. Lahan sawah intensif yang 

dibangun sejak ratusan tahun silam dan dilengkapi dengan sarana irigasi, 

fasilitas dan aksesibilitas tinggi, serta dengan produktivitas 5-7 ton 

GKG/ha menjadi sasaran utama konversi lahan. Pada hal kemampuan 

pencetakan sawah baru hanya 20.000-30.000 ha/tahun, dengan 

produktivitas 3-4 t/ha. Bahkan Badan Pertanahan Nasional tahun 2014 

memprediksi bahwa hingga tahun 2030, sekitar 3,1 juta ha atau 42,4% 

dari lahan sawah irigasi yang ada (7,3 juta ha) terancam beralihfungsi, 

sebagaimana tertuang dalam RTRW kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. Rencana konversi lahan terluas terdapat di Pulau Jawa dan 

Bali seluas 1,7 juta ha (49,2%), menyusul di Sumatera dan Sulawesi. 

 Untuk mengendalikan konversi lahan sawah tersebut, pemerintah 

telah menerbitkan Undang-Undang No.41/2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-Undang 

tersebut harus menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka 

mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional, 

sekaligus merupakan acuan dalam perencanaan dan pengalokasian 

lahan melalui RTRW pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 

tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pasal 66 

menyebutkan kriteria peruntukan kawasan pertanian, adalah sebagai 

berikut : (a) memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai 

kawasan pertanian, (b) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, 

(c) mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau (d) dapat 

dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. Kedua perangkat 

regulasi ini saling terkait satu sama lain dan dapat dijadikan sebagai 

pengendali pemanfaatan dan konversi lahan, hanya saja dalam tatanan 
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implementasi di lapangan masih belum optimal, sangat tergantung pada 

kebijakan pemerintah daerah setempat. 

GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG No. 41/2009 

 Undang-undang No.41/2009 bertujuan untuk: (a) melindungi 

kawasan dan lahan pertanian pangan, khususnya lahan sawah, secara 

berkelanjutan, (b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan, (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan, (d) melindungi lahan pertanian pangan milik petani, (e) 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani, (f) meningkatkan 

perlindungan dan pemberdayaan petani, (g) meningkatkan penyediaan 

lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, (h) mempertahankan 

keseimbangan ekologis, dan (i) mewujudkan revitalisasi pertanian.  

 Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seperti tertulis dalam 

pasal 5 meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut, rawa 

lebak, dan lahan tidak beririgasi (tadah hujan). Pasal 33 tentang 

penetapanan kawasan menunjukkan bahwa penetapan kawasan LP2B 

nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penetapan 

kawasan LP2B provinsi/kabupaten diatur lebih lanjut oleh Perda rencana 

tata ruang wilayah provinsi/kabupaten (RTRWP/K). Kawasan LP2B yang 

memerlukan perlindungan khusus adalah kawasan strategis dengan 

pertimbangan luas kawasan, produktivitas, potensi teknis lahan, 

keandalan infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. 

Pengembangan LP2B dapat dilakukan secara intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Intensifikasi dengan dukungan inovasi teknologi (pupuk, 

benih, diversifikasi, pencegahan organisme pengganggu tanaman (OPT), 

pengembangan irigasi, penyuluhan dan jaminan akses permodalan. 

Sedangkan ekstensifikasi adalah pencetakan LP2B, penetapan LP2 

menjadi LP2B, dan alih fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B 

(memanfaatkan lahan terlantar dan bekas kawasan hutan), yang 

diadministrasikan oleh Pusat Informasi LP2B. Walaupun demikian pada 

kenyataannya pemanfaatan lahan terlantar ini tidak mudah, meskipun ada 

regulasi yang mengaturnya.  
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Pada Bab V tentang penelitian, dimana pelaku penelitian adalah 

pemerintah pusat, pemda provinsi, dan pemda kabupaten. Penelitian 

meliputi : (a) pengembangan penganekaragaman pangan, (b) identifikasi 

dan pemetaan kesesuaian lahan, (c) pemetaan zonasi LP2B, (d) inovasi 

pertanian, (e) fungsi agroklimatologi dan hidrologi, (e) fungsi ekosistem, 

(f) sosial budaya dan kearifan lokal. Obyek dari penelitian (pasal 31) yang 

diperoleh adalah lahan yang tersedia dan llahan cadangan. Sedangkan 

hasilnya berupa informasi publik, baik untuk petani maupun pengguna 

lainnya. 

Bab VII tentang pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dan 

pemda dalam bentuk (a) koordinasi perlindungan, (b) sosialisasi 

peraturan perundangan, (c) pemberian bimbingan, supervisi, dan 

konsultasi, (d) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, (e) penyebarluasan 

informasi kawasan LP2B, (f) peningkatan kesadaran dan tanggungjawab 

masyarakat 

Bab VIII tentang pengendalian yang dilakukan oleh Menteri secara 

berkoordinasi. Bentuk pengendalian berupa intensif, disintensif, 

mekanisme perijinan, proteksi dan penyuluhan. Insentif dapat berupa 

keringanan PBB, infrastruktur pertanian, biaya litbang benih VUB, 

kemudahan mengakses infotek, penyediaan sarana dan prasarana 

produksi pertanian, sertifikasi tanah, dan penghargaan. 

Turunan dari Undang-undang No. 41/2009 adalah: (a) Peraturan 

Pemerintah (PP) No.1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (b) Peraturan Pemerintah No.12 

tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, (c) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2012 tentang 

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (d) 

Peraturan Pemerintah No.30/2012 tentang Pembiayaan Perlidungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

PERMASALAHAN KONVERSI LAHAN DAN REGULASI 

Tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk 247 juta 

penduduk dan akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan 

1,49%/tahun membutuhkan upaya intensifikasi dan sekaligus 
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ekstensifikasi. Dalam kaitan ini, pemerintah telah mentargetkan untuk 

melakukan upaya perluasan areal tanam seluas 1 juta ha selama 2 tahun, 

melalui perbaikan jaringan irigasi. Namun demikian, dalam jangka 

panjang masalah konversi lahan tetap menjadi ancaman yang serius 

terhadap ketahanan pangan nasional, sehingga implementasi regulasi 

dan kebijakan yang berkaitan dengan konversi lahan tetap harus menjadi 

perhatian.  

Berdasarkan tren kebutuhan pangan nasional terutama padi, 

jagung, dan kedelai, maka hingga tahun 2025 dibutuhkan 4,7 juta lahan 

bukaan baru lahan sawah, terdiri dari sekitar 1,4 juta ha untuk padi, untuk 

kedelai sekitar 2 juta ha dan untuk jagung sekitar 1,3 juta ha. Sedangkan 

menjelang 100 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 2045, 

diperlukan tambahan lahan sekitar 14,8 juta ha yang terdiri dari 4,9 juta 

ha lahan sawah, 8,7 juta ha lahan kering, dan 1,2 juta ha lahan rawa. 

Padahal dalam kenyataan, lahan yang subur sudah sangat terbatas dan 

lahan cadangan yang tersisa sebagian besar merupakan lahan sub 

optimal.  

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pemekaran 

kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang menuntut lahan lebih luas 

untuk infrastruktur, perumahan, perkantoran, dan perindustrian, secara 

rasional, konversi lahan sawah produktif memang sulit memang dihindari. 

Bahkan di luar Jawa termasuk untuk praktek pertambangan. Selain itu, 

indikasi di beberapa provinsi sentra sawit menunjukkan alih fungsi lahan 

dari sawah ke lahan perkebunan sawit juga sangat pesat.  

Berdasarkan kajian di beberapa kabupaten di Provinsi Jabar, Jatim, 

Bali, Sulsel dan Kalsel menunjukkan bahwa konversi lahan sawah 

didominasi oleh konversi untuk perumahan dan industri, terutama pada 

kabupaten penyangga ibu kota provinsi, sebagai contoh: Bogor-Bekasi 

(Jabar), Sidoarjo-Pasuruan (Jatim), Badung (Bali), Maros (Sulsel), dan 

Banjarbaru (Kalsel). Konversi lahan pada periode tahun 2000-2013 

selama 12 tahun di Jawa Barat sekitar 48 ribu ha atau sekitar 4.000 

ha/tahun, terluas di Kabupaten Bogor, Bekasi, Bandung. Sedangkan di 

Jawa Timur laju konversi lahan lebih rendah dari Jawa Barat yaitu 2.546 

ha/tahun, konversi lahan terluas di Kabupaten Sidoarjo, termasuk lahan 

sawah yang tertutup lumpur lapindo.  
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Sebagai akibat konversi lahan, juga berdampak terhadap luas 

kepemilikan lahan yang semakin sempit terutama di Pulau Jawa-Bali. 

Fragmentasi lahan pertanian akibat sistem waris yang berlaku di 

Indonesia ini tidak bisa dihindari sehingga meningkatkan jumlah petani 

gurem dengan kepemilikan lahan <0,5 ha. Sementara akses untuk 

perluasan areal lahan sawah di jawa sudah tidak memungkinkan. 

Regulasi yang mangatur dan mengendalikan konversi lahan 

sebenarnya lengkap, baik berupa Undang-undang No.41/2009 maupun 4 

Peraturan Pemerintah turunannya. Bahkan sudah didukung pula oleh 

Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT140/2/2012 tentang 

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Permasalahannya utamanya 

adalah implementasi dan tindak lanjutnya, baik pada tingkat provinsi 

maupun kabupaten, berupa perda sangat lambat. Hal tersebut terkait 

dengan persepsi dan sikap pemda provinsi dan kabupaten yang sangat 

beragam dengan berbagai latar belakang. Akibatnya tatanan 

implementasi dari regulasi tersebut pada tingkat petani sebagai pemilik 

lahan masih belum efektif. 

Kenyataannya, dari 491 Perda RTRW yang harus ditetapkan 

kabupaten, baru 310 kabupaten (63,1%) yang sudah ada Perda RTRW 

nya. Dari 310 Perda RTRW kabupaten tersebut, hanya 107 Perda 

(21,8%) yang telah menetapkan LP2Bnya, dalam Perda RTRW dan 203 

kabupaten tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW. Artinya masih 

ada 181 kabupaten (36,9%) belum menetapkan perda RTRWnya, 384 

(78,2%) kabupaten belum menetapakan LP2Bnya.  

Akibat dari belum ditetapkannya LP2B oleh sebagian besar 

kabupaten, diperkirakan sekitar 5,04 juta ha masih terancam dan 

berpotensi untuk dialihfungsikan akibat tidak ditetapkan LP2B di dalam 

Perda RTRW. Angka ini lebih besar dari angka Badan Pertanahan 

Nasional tahun 2004 yang memprediski luas lahan sawah yang akan 

terkonversi seluas 3,1 juta ha.  
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DUKUNGAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Dilema yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain 

terkait dengan: (a) desakan kebutuhan lahan, terutama untuk 

pengembangan wilayah dan infrastruktur, dan (b) berbagai kepentingan 

jangka pendek daerah, seperti PAD, dll. Dilema tersebut hanya bisa 

diatasi dengan pemahaman yang kuat dari semua pihak terkait di daerah, 

utamanya Bupati/Wali Kota dan DPRD, terhadap makna ketahanan 

pangan jangka panjang dan posisi strategis lahan sawah (LP2B). Namun 

demikian, beberapa pemerintah daerah mampu mengatasi dilema 

tersebut. 

Beberapa ilustrasi dan pembelajaran terakit kebijakan di beberapa 

Pemda Kabupaten/Kota, antara lain: 

a) Kabupaten Badung: penetapan LP2B dalam Perda RTRW di 

lakukan dengan memberikan dorongan dan insentif pada petani 

agar lahannya tidak dikonversi, yaitu berupa bantuan keringanan 

pembayaran pajak 50% dan dan sisanya di subdisi Pemda sekitar 4 

M. Selain itu, Pemerintah daerah memberikan bantuan bagi 

pengurus subak sekitar 1-1,5 juta rupiah kepada 7 pengurus Subak 

setiap bulannya.  

b) Kabupaten Maros: adanya Perda Tahun 2013 yang menetapkan: " 

alih fungsi lahan sawah seluas >1.000 m2 harus dapat Ijin Prinsip 

Penggunaan Lahan pada Kantor Pelayanan Sistem terpadu Satu 

Pintu, yang evaluasinya melibatkan 9 SKPD terkait (Bappeda, Dinas 

Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, BLH, Pertambangan, dll). 

Dengan perda ini sulit bagi pengembang untuk mengkonversi lahan 

sawah menjadi non pertanian 

Berdasarkan 2 contoh kabupaten yang menerapkan LP2B dalam 

perda RTRW terlihat bahwa gabungan penerapan Undang-undang No. 

41/2009 dan didukung oleh insentif, dapat meminimalkan konversi lahan 

di wilayahnya. Peranan Pemerintah daerah kabupaten terutama Bupati 

sangat besar dalam terlaksananya LP2B di wilayahnya. 

Namun demikian, yang agak sulit dihindari adalah konversi lahan 

menjadi pemukiman yang dilakukan secara pribadi untuk pemenuhan 
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kebutuhan pemukiman keluarganya. Perlu sosialisasi lebih gencar 

kepada masyarakat bahwa lahan mana saja yang termasuk pada LP2B. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN SARAN TINDAK LANJUT 

Implementasi Undang-undang No. 41 dan 4 Peraturan Pemerintah 

turunannya sangat menentukan keberhasilan upaya pengendalian 

konversi lahan sawah produktif seluas 8,1 juta ha sebagai lumbung 

pangan nasional. Selain dari pemahaman tentang substansi regulasi 

tersebut, juga sangat diperlukan kepedulian dan komitmen pemerintah 

daerah terhadap kedaulatan pangan nasional sebagai tanggungjawab 

bersama. Untuk itu, diperlukan dorongan yang kuat dari pimpinan 

nasional terhadap pemerintah daerah terutama pemerintah 

kabupaten/kota. 

Dengan adanya peningkatan status Badan Pertanahan Nasional 

menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, semakin mempermudah 

dan mengefektifkan implementasi Undang-undang No. 41/2009. Sebagai 

langkah awal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk segera 

mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-undang No. 

41/2009 pada Bab V tentang penelitian, pada ayat 3 yang mengharuskan 

dilakukannya penelitian identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan dan 

pemetaan zonasi LP2B. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menetapkan 

kawasan mana yang masuk pada LP2B, baik sebagai kawasan eksisting 

maupun sebagai kawasan cadangan LP2B, dan menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah kabupaten/kota (ayat 2). 

Perlu dilakukan advokasi kepada pemerintah daerah yang belum 

menetapkan LP2B dalam Perda RTRW secara lebih intensif oleh 

lembaga yang berwenang. Pengetatan pemberian izin perubahan 

penggunaan tanah khususnya lahan sawah intensif, yang didukung oleh 

peraturan daerah masing-masing, seperti yang dilakukan di Kabupaten 

Maros, Sulsel. Pemberian insentif bagi masyarakat yang langsung dapat 

dirasakan oleh petani seperti keringanan pajak, perbaikan saluran irigasi, 

dan infrasrtruktur lainnya. Pemberian insentif perlu juga diberikan pada 

pemda yang telah mengimplementasikan Undang-undang No.41/2009, 

yang secara nyata dapat mengendalikan konversi lahan sawah  
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Tabel 1.  Potensi alih fungsi lahan akibat tidak ditetapkan LP2B dalam 
RTRW kabupaten/kota  

 

 

Untuk itu, perlu sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi Undang-

undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, terkait pentingnya penetapan 

LP2B dalam perda RTRW kabupaten agar ada jaminan dan payung 

hukum yang melindungi lahan sawah dari konversi.  

RUJUKAN 

Undang-Undang No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang. 

Undang-Undang No.41 tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Uraian Jumlah 
Perda 
RTRW 

Luas LP2B 
dalam 

RTRW (Ha) 

Luas sawah 
Indonesia 2012 

(Ha) 

Potensi Alih 
Fungsi 

Lahan (Ha) 

Perda RTRW 

yang harus 

ditetapkan  

491  8.132.642  

Perda RTRW 

yang telah 

ditetapkan  

310 3.089.872 6.159.905 -3.070.033 

a. Perda RTRW 
yang 
menetapkan 
LP2B  

107 3.089.872 3.112.580 - 22.708 

b. Perda RTRW 

yang tidak 

menetapkan 

LP2B  

203 0 3.047.325 -3.047.325 

Perda RTRW 

yang belum 

ditetapkan  

181 0 1.972.737 - 1.972.737 

Total Potensi Alih Fungsi Lahan Akibat tidak ditetapkan dalam Perda 
RTRW  

- 5.042.770 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2012, tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 tahun 2011, tentang 

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2012, tentang 

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 tahun 2012, tentang 

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT140/2/2012 tentang 

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Winoto J. 2005. Kebijakan Pengendalian alih fungsi tanah pertanian dan 

implementasinya. Seminar sehari Penanganan Konversi Lahan 

dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi, Jakarta, 13 Desember 

2005. 

Sukarman dan Suharta, N. 2010, Kebutuhan Lahan Kering untuk 

Kecukupan produksi bahan pangan periode 2010-2050. Analisis 

Sumberdaya Lahan menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan, 

Jakarta (ID), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Ritung, S. Las I, Amien, I. 2010 Kebutuhan Lahan Sawah untuk 
Kecukupan produksi bahan pangan periode 2010-2050. Analisi 
Sumberdaya Lahan menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan, 
Jakarta (ID), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 
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POTENSI SUMBERDAYA LAHAN UNTUK TANAMAN KEDELAI: 
ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN 

Anny Mulyani 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Mulai tahun 2013, BBSDLP telah melakukan pemutakhiran data potensi 
sumberdaya lahan untuk pengembangan kedelai dengan menggunakan 
data sumberdaya lahan terbaru yang telah tersedia. Peta potensi lahan 
untuk pengembangan kedelai ditumpangtepatkan (overlayed) dengan 
peta penggunaan lahan dan peta status kawasan hutan. Hasilnya 
menyajikan lahan-lahan potensial yang berada di masing-masing tipe 
penggunaan lahan (sawah, tegalan, perkebunan, lahan terlantar) baik 
yang berada di areal penggunaan lain (APL), HTI/HGU, maupun kawasan 
hutan (hutan produksi konversi). Jika diasumsikan 30 persen lahan yang 
sesuai di lahan sawah dan tegalan, serta 10 persen di lahan terlantar 
yang berada di APL, HGU/HTI dan HPK adalah lahan potensial tersedia 
untuk pengembangan kedelai, maka tersedia sekitar 5 juta ha.  

KERANGKA PIKIR 

Kedelai merupakan salah satu komoditas strategis yang terus 

meningkat kebutuhannya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. 

Penurunan produksi kedelai dalam negeri terutama disebabkan oleh 

penurunan luas areal tanam, di samping stagnasi produktivitas. Pada 

tahun 2014, luas panen kedelai sebesar 615.019 ha dan produksinya 

953.956 ton. Sementara kebutuhan kedelai segar hampir 3 juta ton, 

sehingga Indonesia mengimpor kedelai segar sekitar 1,965 juta ton atau 

hampir 2 kali lipat jika impor dalam bentuk segar dan industri/produk 

olahan. 

Kementerian Pertanian telah berupaya untuk meningkatkan 

produksi kedelai di antaranya melalui Upsus Kedelai, dan mentargetkan 

swasembada kedelai pada tahun 2017. Dalam upsus tersebut berbagai 

inovasi teknologi telah diterapkan di antaranya dengan bantuan varietas 

unggul baru, pemupukan berimbang, dan perbaikan saluran irigasi. Meski 

tidak setinggi produktivitas di daerah sub-tropis (>3 ton/ha), namun 

berdasarkan potensi sumberdaya lahan dan inovasi teknologi yang 
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tersedia, produktivitas kedelai di Indonesia dapat ditingkatkan dari rata-

rata nasional 1,2 ton menjadi 1,5-2 ton/ha.  

Kedelai dapat dikembangkan di berbagai tipe agroekosistem lahan, 

baik pada lahan sawah irigasi dan sawah tadah hujan dengan berbagai 

pola tanam, maupun di lahan kering atau di lahan rawa pasang surut dan 

lebak. Namun, hingga saat ini produksi kedelai masih jauh, sehingga 

swasembada kedelai pada tahun 2017 sulit terwujud. 

PERMASALAHAN 

Dari aspek biofisik lahan, cukup luas lahan yang sesuai untuk 

perluasan areal kedelai, baik di lahan sawah maupun lahan kering, tetapi 

sebagian besar telah dimanfaatkan untuk tanaman lain terutama padi dan 

jagung yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Oleh karena itu, 

pemerintah kesulitan untuk mewujudkan swasembada kedelai yang 

ditargetkan sejak tahun 2009, 2014 dan tahun 2017. 

Ditinjau dari aspek biofisik, yang dimaksud lahan potensial untuk 

pengembangan kedelai adalah lahan yang sesuai dan memenuhi 

persyaratan biofisik (topografi, lereng, jenis dan sifat fisika kimia tanah, 

iklim dan ketersediaan air). Jika seluruh daratan Indonesia seluas 192,9 

juta ha dievaluasi kesesuaian lahannya, maka sekitar 76,1 juta ha 

termasuk lahan yang sesuai untuk kedelai, yang terdiri dari 40,9 juta ha 

termasuk kelas sesuai marginal dan 35,2 juta ha termasuk kelas cukup 

sesuai. Namun lahan sesuai tersebut sebagian besar sudah 

dimanfaatkan untuk berbagai sektor pertanian. 

Dari lahan yang sesuai tersebut, baik di lahan sawah maupun lahan 

tegalan tidak bisa digunakan seluruhnya 100% untuk perluasan areal 

kedelai karena akan mengganggu produksi komoditas lainnya seperti 

padi, jagung, palawija dan sayuran. Demikian juga dengan lahan 

perkebunan, meskipun sesuai untuk pengembangan kedelai, tidak 

mungkin dapat dikembangkan, kecuali ada kebijakan yang mengharuskan 

lahan perkebunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

kedelai sebagai tanaman sela.  

Cukup luas lahan yang sesuai dan belum dimanfaatkan (terlantar) 

baik di kawasan APL maupun kawasan HPK (cadangan lahan). Akan 
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tetapi lahan ersebut akan bersaing dengan komoditas lainnya seperti 

perkebunan sawit yang pesat perkembangannya. 

Aspek yang paling menonjol dan menjadi kendala dalam perluasan 

areal kedelai adalah aspek ekonomis, harga dan sosial budaya termasuk 

kebiasaan dan motivasi petani yang perlu menjadi perhatian. Persaingan 

dengan komoditas lain yang lebih ekonomis, ikut menghambat 

meningkatkan produksi kedelai. 

PEMECAHAN MASALAH 

Pemecahan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah 

yang terkait dengan aspek biofisik lahan. Untuk menyediakan data terkait 

kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk pengembangan kedelai, Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan  Sumberdaya Lahan Pertanian 

(BBSDLP) pada tahun 2014 telah melaksanakan pemutakhiran data 

sumberdaya lahan untuk menilai tingkat kesesuaian dan arahan 

pengembangannya di seluruh Indonesia skala tinjau (skala 1:250.000).  

Seluruh lahan pertanian berupa sawah, tegalan, perkebunan, 

maupun yang non pertanian berupa semak belukar baik yang berada di 

kawasan areal penggunaan lain (APL), maupun di kawasan hutan 

(kawasan hutan konversi-HPK, hutan tanaman industri-HTI, atau hak 

guna usaha-HGU) dinilai kesesuaian lahannya. 

Untuk mengetahui sebaran lahan yang sesuai berdasarkan 

penggunaan lahan dan status kawasannya telah dilakukan tumpang tepat 

(overlayed) antara peta kesesuaian lahan dengan peta penggunaan lahan 

eksisting dan peta status kawasan hutan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

dari 76,1 juta ha lahan yang sesuai, menyebar di lahan sawah 6,0 juta ha, 

di tegalan 12,7 juta ha, di perkebunan 7,7 juta ha dan 16,7 juta ha berada 

di lahan semak belukar (lahan terlantar dan belum dimanfaatkan untuk 

kegiatan pertanian) yang berada di APL, HTI/HGU dan HPK (Lampiran). 

Sedangkan sisanya 32,6 juta ha adalah lahan yang sesuai tetapi berada 

di kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. 

Lahan sawah dan tegalan yang sesuai untuk kedelai, paling hanya 

30% diasumsikan dapat dimanfaatkan untuk kedelai, dengan sistem 

rotasi dan ditanam setelah padi. Lahan yang paling bebas untuk 

pengembangan kedelai adalah lahan sesuai yang belum dimanfaatkan 
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(lahan semak belukar, padang alang-alang atau rumput-rumputan), baik 

yang berada di lahan APL, HGU/HTI ataupun HPK. Permasalahan akan 

timbul, bagaimana mekanisme pemanfaatan lahan tersebut dan perlu 

sarana dan infrastruktur pendukungnya. Lahan inilah yang dapat 

dianggap "tersedia" bagi perluasan areal kedelai.Namun demikian, kita 

perlu membagi lahan potensial ini untuk jangka pendek dan jangka 

panjang karena membutuhkan dukungan berbagai sarana dan prasarana, 

serta infrastruktur lainnya. 

Lahan tersedia dan potensial yang segera dapat dimanfaatkan 

untuk perluasan areal kedelai dalam jangka pendek adalah: (a) lahan 

kering (tegalan) eksisting (MK-I), (b) lahan sawah dengan memanfaatkan 

musim tanam MK-II pada sawah IP-300 dan MK-I pada lahan sawah IP 

200 yang tidak ditanami padi, dan (c) lahan perkebunan atau hutan 

tanaman industri sebagai tanaman sela, atau pada saat peremajaan.  

Selaras dengan program perluasan areal tanam kedelai dalam 

mendukung swasembada kedelai yang dicanangkan Kementerian 

Pertanian pada tahun 2017, maka prioritas utama perluasan areal adalah 

pada lahan sawah dan tegalan. Agar tidak menyaingi tanaman sayuran 

dan palawija lainnya, maka prioritas utama perluasan areal kedelai 

diarahkan pada lahan sawah dan tegalan masing-masing dengan 

persentase sekitar 30% dari total lahan yang sesuai. 

Sedangkan untuk perluasan areal jangka panjang, dapat 

memanfaatkan lahan-lahan terlantar sesuai kebutuhan dan tergantung 

sarana dan prasarana pendukungnya. Berdasarkan pengalaman, lahan 

terlantar yang berada di kawasan APL sulit untuk diakses karena lahan 

tersebut statusnya dimiliki perorangan dan pemiliknya berada di luar 

wilayah tersebut, serta dalam luasan kecil-kecil.. Berbeda dengan 

HGU/HTI yang pemiliknya perorangan (swasta), yang statusnya terdaftar 

dan dalam kawasan yang masif sehingga lebih mudah untuk 

dimanfaatkan. Apalagi kawasan HPK yang statusnya milik negara, 

kawasan ini yang paling mudah diakses dengan kesepakatan pemerintah 

dan lembaga terkait. 

Apabila diasumsikan 30% lahan potensial yang berada di lahan 

sawah (MK-I atau MK-II) dan tegalan dapat dikembangkan untuk kedelai, 

dan pada tahap awal minimal 10% dapat memanfaatkan lahan terlantar 

baik di lahan APL, HGU/HTI dan HPK, serta pengembangan difokuskan 
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pada 14 provinsi yang pernah menjadi sentra kedelai, maka lahan yang 

dapat diarahkan untuk pengembangan kedelai mendukung swasembada 

kedelai 2017 disajikan pada Tabel 1. Hasilnya menunjukkan bahwa di 14 

provinsi sentra produksi kedelai dapat dikembangkan sekitar 5 juta ha, 

yaitu terdiri dari 1,5 juta ha di lahan sawah, 2,9 juta ha di lahan tegalan, 

dan 0,6 juta ha di lahan terlantar.  

Tabel 1. Lahan tersedia untuk perluasan tanam kedelai di sawah, 
tegalan dan semak belukar di 14 provinsi 

Provinsi Sawah*) Tegalan*) 
Semak belukar/alang-alang**) Jumlah 

(ha) APL HGU/HTI HPK 

Aceh 68.450 165.530 14.379 8.846 2.195 259.401 

Sumut 101.474 454.074 10.646 2.722 44.059 612.975 

Sumbar 44.392 121.588 3.544 3.825 6.471 179.820 

Jambi 17.740 202.032 40.339 39.697 20.440 320.248 

Sumsel 154.959 783.682 32.288 135.818 29.606 1.136.353 

Lampung 95.699 336.193 12.743 12.715 15.215 472.564 

Banten 45.667 65.798 4.100 - - 115.865 

Jabar 200.674 113.794 5.357 - - 320.632 

Jateng 262.403 127.672 3.504 - - 393.597 

Jatim 301.248 266.522 6.807 - - 574.877 

Bali 21.412 17.269 1.526 - - 40.225 

NTB 62.147 28.360 9.906 1.834 - 102.252 

Sulsel 155.412 243.863 5.799 - 1.210 406.329 

Sultra 22.395 30.131 14.702 1.815 4.775 73.818 

Jumlah 1.554.072 2.956.507 165.641 207.572 123.971 5.007.763 

*)    Asumsi lahan tersedia 30% dari total lahan yang sesuai di lahan sawah dan tegalan. 

**)   Asumsi lahan tersedia 10% dari total lahan yang sesuai di lahan APL, HTI/HGU, HPK 

(akan bersaing dengan komoditas lain). 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Pengembangan kedelai sebaiknya diprioritaskan pada lahan yang 

pada tahun 1992 merupakan sentra kedelai, dan saat ini masih 

mempunyai preferensi untuk mengembangkan kedelai. Preferensi petani 

terhadap pertanaman kedelai saat ini paling banyak di Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Jawa Tengah, Lampung dan Aceh. Dari aspek 

pemupukan, usahatani kedelai yang relatif lebih intensif diusahakan 

terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Lampung. 
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Perluasan areal tanam kedelai pada lahan sawah melalui pola Padi-

Padi-Kedelai atau Padi-Palawija/Sayuran/Kedelai-Kedelai mempunyai 

tiga makna dan tujuan strategis, yaitu: a) percepatan menuju 

swasembada kedelai, b) mendukung peningkatan produksi padi melalui 

perbaikan kondisi tanah sawah, c) peningkatan optimalisasi sumberdaya 

air, dan (d), pengembangan sistem pertanian berkelanjutan melalui 

penerapan sistem pertanian organik terpadu tanaman pangan. 

Lahan yang belum dimanfaatkan untuk apapun dan terlantar baik di 

APL, HGU/HTI dan hutan konversi, apabila dapat dimanfaatkan untuk 

perluasan areal kedelai dalam jangka panjang, dapat mendukung dalam 

pencapaian swasembada kedelai. Namun demikian, masih perlu 

identifikasi lebih detil pada skala operasional secara cepat untuk 

menentukan luas dan sebarannya di masing-masing penggunaan lahan 

yang ada. 

Lahan yang belum dimanfaatkan tersebut tentunya akan bersaing 

pemanfaatannya untuk berbagai komoditas dan berbagai sektor di luar 

pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya kemauan dan keinginan 

pemerintah untuk segera memanfaatkan lahan tersebut terutama untuk 

komoditas strategis dalam upaya mensukseskan ketahanan dan 

kedaulatan pangan. 

Perlu adanya regulasi dari pusat yang mengutamakan suatu 

kawasan untuk pangan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Pada 

kenyataannya sampai saat ini tanaman pangan kurang mendapat 

perhatian. Sebagai contoh hasil kajian Kementan (PSP, Litbang/BBSDLP, 

IPB, UGM) tahun 2012 bahwa lahan HPK yang diberikan Kemenhut di 

Kalbar dan Kalteng sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya oleh 

pemda, walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan pembahasan di daerah 

dan pusat oleh Kemenko Perekonomian. 
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ALOKASI RUANG BUDIDAYA KELAPA SAWIT 
 DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA  

Wahyunto dan Kusumo Nugroho 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 

Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Wilayah perbatasan daratan Indonesia dengan Serawak dan Sabah 
Malaysia, berada di bagian utara Pulau Kalimantan yang termasuk dalam 
wilayah provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan 
Utara. Untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah antar 
negara dan ketimpangan berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan 
ketahanan dan keamanan negara, maka wilayah perbatasan tersebut 
perlu prioritas penanganan khusus, terutama di bidang pembangunan 
pertanian/perkebunan dan keamanan. Sasaran pembangunan 
Sumberdaya lahan dan lingkungan adalah pemanfaatan  Sumberdaya 
lahan untuk kepentingan perekonomian nasional, peningkatan kualitas 
kesejahteraan penduduk dan kelestarian lingkungan hidup. 
Pengembangan komoditas perkebunan terutama untuk budidaya kelapa 
sawit di daerah perbatasan mempunyai tujuan ganda, yaitu selain 
meningkatkan taraf hidup penduduk setempat dan peningkatan devisa 
negara, juga berfungsi mengimbangi pembangunan di negara tetangga 
Malaysia, sehingga kemungkinan terjadinya ketimpangan dari berbagai 
aspek kehidupan antara kedua bangsa dapat ditekan seminimal mungkin. 
Perlu kebijakan pemerintah daerah, untuk menyempurnakan dokumen 
Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang Kabupaten/Kota yang berada di 
kawasan perbatasan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam 
menetapkan Alokasi Ruang untuk Budidaya Kelapa sawit di kawasan 
Perbatasan Malaysia di Kalimantan. Untuk mendapatkan lahan yang 
dapat digunakan untuk lahan perkebunan/budidaya kelapa sawit yang 
clear and clean data potensi/kesesuaian lahan harus diintegrasikan 
dengan data status lahan dan kawasan Hutan (Kementerian LHK), dan 
status peruntukan lahan yang belum dibebani oleh hak konsesi atau 
penguasaan lahan lainnya (Kementerian Agraria dan Tata Ruang), 
termasuk studi kendala sosek dan hankam-nya. Kegiatan pembangunan 
wilayah perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi antar 
Kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan ketahanan dan 
kedaulatan pangan serta keamanan wilayah. 
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KERANGKA PIKIR 

Indonesia mempunyai wilayah perbatasan daratan dengan Serawak 

dan Sabah Malaysia, yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang 

termasuk dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

dan Kalimantan Utara. Ketimpangan pengembangan wilayah antar 

negara di kawasan perbatasan tersebut, mendorong semakin maraknya 

perambahan hutan, pembalakan dan penyelundupan kayu (illegal 

logging), berburu flora dan fauna yang dilindungi, dan semrawutnya 

pelintas batas. Oleh karena itu, wilayah perbatasan tersebut perlu 

prioritas penanganan, terutama di bidang pembangunan pertanian dan 

keamanan. 

Pengembangan komoditas pertanian di daerah perbatasan 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat, 

dan juga berfungsi mengimbangi pembangunan di negara tetangga 

Malaysia, sehingga kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam berbagai 

aspek kehidupan antara kedua bangsa dapat ditekan seminimal mungkin. 

Kegiatan untuk mengatasi kerusakan sumberdaya lahan, hutan dan 

lingkungannya, serta pembangunan berbagai sektor di kawasan 

perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi antar Kementerian dan 

lembaga (K/L) guna meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan 

serta keamanan wilayah.  

Untuk pengembangan komoditas pertanian/perkebunan yang 

berbasis lahan seperti tanaman kelapa sawit, diperlukan tersedianya data 

spasial untuk alokasi ruang/lahan berikut informasi potensi sumberdaya 

lahan yang rinci, termasuk status dan peruntukan lahannya  

PERMASALAHAN 

Sebagian besar lahan di wilayah perbatasan berada di atas 

ketinggian 400 m dpl, dengan topografi berbukit – bergunung. Keadaan 

ini kurang mendukung pengusahaan perkebunan/ budidaya kelapa sawit. 

Sebagian besar wilayah perbatasan termasuk dalam Heart of Borneo 

dengan vegetasi dominan hutan alam/primer. Bila dibuka menjadi 

kawasan budidaya akan menyebabkan meningkatnya laju deforestasi 

yang dapat berdampak pada peningkatan terjadinya bencana alam 
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seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Pembukaan lahan di kawasan non 

budidaya terutama pada lahan yang masih berhutan akan memicu 

terjadinya kebakaran lahan. Selain itu masih terjadi ketimpangan 

pengembangan wilayah dan ketimpangan berbagai aspek kehidupan di 

kawasan perbatasan antara negara 

PEMECAHAN MASALAH 

Perkebunan kelapa sawit baik perkebunan rakyat maupun 

perkebunan swasta merupakan salah satu sub sektor strategis yang 

secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan 

penting dalam Pembangunan Nasional. Konsep pembangunan 

berkelanjutan termasuk pembangunan perkebunan adalah 

menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan, 

serta memperhatikan dan memberi kesempatan bagi aspirasi masyarakat 

lokal/ adat. Lokasi usaha perkebunan/budidaya kelapa sawit, merupakan 

lahan yang peruntukannya harus/telah sesuai dengan Tata Ruang 

Provinsi dan Tata Ruang Kabupaten/Kota. Status Lahan yang digunakan 

untuk perkebunan kelapa sawit harus berada di kawasan budi daya atau 

pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan non budidaya. Pada areal non 

budidaya masih memungkinkan untuk digunakan budidaya tanaman 

kelapa sawit apabila status kawasan tersebut berupa hutan produksi yang 

dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Lahan-lahan terlantar, terdegradasi, dan kritis yang hanya ditumbuhi 

semak belukar, dan peruntukan belum terbebani hak konsesi, dapat 

digunakan untuk budidaya kelapa sawit, namun harus 

mempertimbangkan potensi dan daya dukung lahannya. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Pemerintah daerah agar menyempurnakan dokumen Tata Ruang 

Provinsi dan Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk menjadi 

pedoman/acuan dalam menetapkan Alokasi Ruang untuk Budidaya 

Kelapa Sawit di kawasan Perbatasan Malaysia di Kalimantan. 

2. Evaluasi dan penetapan lahan untuk tanaman kelapa sawit pada 

kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan di 

kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan. 
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3. Untuk mendapatkan lahan yang dapat digunakan untuk budidaya 

kelapa sawit yang clear and clean data potensi lahan harus 

diintegrasikan dengan data status lahan dan kawasan Hutan 

(Kementerian LHK), dan status peruntukkan lahan yang belum 

dibebani oleh hak konsesi lahan atau penguasaan lahan lainnya 

(Kementerian Agraria dan Tata Ruang), serta studi kendala sosek 

dan hankam-nya perlu dilakukan. 

4. Pembangunan pertanian di kawasan perbatasan harus dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana yang mencakup jaringan jalan, pasar, 

kelembagaan, dan fasilitas lainnya. 
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KENAPA LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH HARUS 

DIREKLAMASI ? 

Sukarman 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Diperkirakan ribuan hektar lahan pertanian subur menjadi rusak dan 
terlantar akibat aktivitas berbagai penambangan seperti timah, batubara, 
emas, nikel dan lain-lain. Lahan menjadi rusak dan terlantar khusus 
kegiatan tambang yang tidak mengikuti Standar Operasi yang benar dan 
atau tidak melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan dan lingkungan 
sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk mendukung pembangunan pertanian jangka panjang dibutuhkan 
upaya-upaya optimalisasi dan pembukaan jutaan lahan baru. Oleh karena 
itu diperlukan berbagai kajian dan penelitian tentang pemanfaatan lahan 
bekas tambang untuk digunakan sebagai areal pertanian melalui upaya 
reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Hasil kajian terhadap 
lahan bekas tambang di Pulau Bangka dan Belitung mendapatkan bahwa 
dari seluruh lahan bekas tambang sekitar 29,87 persen tergolong sesuai 
marjinal (S3) dan 51,47 persen tidak sesuai saat ini (N1). Lahan-lahan 
tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk pengem-bangan pertanian.  

KERANGKA PIKIR 

  Indonesia merupakan penghasil berbagai bahan tambang seperti 

batu bara, tembaga, emas, timah, nikel, mangan dan bauksit yang amat 

besar dan berperan penting bagi perkembangan ekonomi nasional. 

Sektor pertambangan menyumbangkan sekitar 4-5% dari keseluruhan 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan merupakan kontributor 

penting perekonomian daerah-daerah penghasil bahan tambang.  

Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di 

Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 

27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan 

(KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT 

Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. 

Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, 
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sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai 

PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, 

menguasai area kuasa penambangan seluas 35.063 ha. Selain itu 

terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional 

yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang 

tersebar di darat dan laut Bangka Belitung. Permasalahan Penambangan 

timah yang telah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan 

kesejahteraan bagi rakyat. Padahal, cadangan timah yang ada kian 

menipis pula. 

  Walaupun industri tambang telah memberikan keuntungan ganda 

bagi perekonomian Indonesia, namun memberikan dampak kerusakan 

biofisik sumberdaya dan lingkungan yang sangat besar dan 

mengkhawatirkan. Kegiatan tambang pada umumnya membongkar dan 

mendistorsi sumberdaya lahan dengan berbagai komponen yang ada 

didalam dan diatasnya, seperti struktur tanah dan sistem tata air dan 

segala jenis biota serta tumbuhan yang yang juga berfungsi memberikan 

jasa lingkungan seperti penyediaan produk hutan, stabilitas tanah, siklus 

hidrologi, pengikatan karbon.  

Dari sisi sosial ekonomi masalah pertambangan adalah 

pertambangan timah di Bangka Belitung. Tambang timah di Bangka 

Belitung membawa dampak berupa masalah kemiskinan dan 

kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Hal penting yang 

memicu masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu 

belum diatur secara optimal, sehingga pendapatan yang berlimpah dari 

aktivitas penambangan ternyata belum mampu mendukung terwujudnya 

kemakmuran rakyat.  

Secara makro, jika tanpa reklamasi dan rehabilitasi, maka aktivitas 

tambang merusak dan mengurangi potensi sumberdaya pertanian, 

terutama lahan dan air. Diperkirakan ribuan hektar lahan subur menjadi 

rusak dan terlantar akibat aktivitas tambang penambangan timah, khusus 

kegiatan tambang yang tidak diikuti dengan SOP yang benar dan atau 

tidak melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan dan lingkungan 

sebagaimana diatur oleh peraturan perundan-undangan yang berlaku. 

Pada hal dilain pihak untuk mendukung pembangunan pertanian jangka 
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panjang dibutuhkan upaya-upaya optimalisasi dan pembukaan jutaan 

lahan baru. 

KEBIJAKAN YANG BERLAKU DAN PERMASALAHANNYA 

Kegiatan pertambangan di Indonesia diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh dua Kementerian, yaitu 

Kementerian Energi dan  Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang 

mengharuskan diterapkannya rehabilitasi progresif pada wilayah-wilayah 

tambang, namun jika diimplementasikan dengan benar, tentunya dapat 

mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh tambang. Namun, dalam 

prakteknya banyak perusahaan tambang yang belum memenuhi 

kewajiban-kewajiban sesuai peraturan tersebut, terutama tambang-

tambang skala kecil.  

Kebijakan pemulihan lahan bekas tambang, yang disebut 

reklamasi dan didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki 

atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan 

usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdayaguna 

sesuai dengan peruntukkannya telah diatur dalam : (a) UU No. 11/1967, 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (b) PP No. 32/1969, 

tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan; (c) PP No. 75/2001, tentang Perubahan Kedua 

Atas PP No. 32/1969; (d) Kepmen Pertambangan dan Energi No. 

1211.K/1995, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan 

Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum; 

KepDirjen PU No. 336/1996, tentang Jaminan Reklamasi. Memang, UU 

No. 11 tahun 1967 mengandung kelemahan karena tidak mengatur 

secara jelas dan rinci cara lingkungan wilayah pertambangan harus 

dikelola.  

Ketentuan reklamasi yang diatur dalam pasal 30 hanya 

mewajibkan penambang melakukan reklamasi lahan bekas galian dimana 

pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan 

mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan 

bahaya penyakit atau bahaya bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan 

pemulihan diserahkan kepada alam. Undang-undang ini tidak mengatur 
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soal sanksi apabila hal ini dilanggar. Baru beberapa tahun kemudian 

adanya sanksi diatur, itupun dalam UU yang berbeda, yaitu UU Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 4 Tahun 1982) 

pasal 20 dan 22 yang menyatakan bahwa pelaku perusakan dan atau 

pencemaran lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana selain 

diharuskan membayar ganti rugi kepada rakyat yang terugikan dan 

kepada negara untuk pemulihan kembali lingkungan yang rusak atau 

tercemar. 

Kendala utama dalam masalah reklamasi dan pengembangan 

lahan bekas tambang terkait dengan aspek pengawasan dan 

pengendalian. Dalam hal ini, dibutuhkan konsistensi penegakan hukum 

yang sangat tergantung keberanian dan konsistensi aparat penegak 

hukum dan pemangku kebijakan terhadap berbagai pelanggaran dan 

bukan melakukan pembiaran. Selain itu kendala teknis juga sangat 

menentukan, yaitu keterbatasan kapasitas teknis perusahaan untuk 

melakukan rehabilitasi dan pengembangan lahan. Demikian juga 

kemampuan aparat pemerintah yang semestinya tidak hanya mengawasi 

dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi, tetapi juga harus menyediakan 

bimbingan teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi yang efektif.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Dalam Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Reklamasi, 

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 18 Tahun 2008, 

reklamasi yang mengarah kepada revegetasi lahan bekas tambang dinilai 

dari berbagai aspek, yaitu penataan lahan yang berkaitan dengan 

pekerjaan sipil, persiapan lahan untuk dapat ditanami sesuai 

perencanaan, dan teknik penanaman. Keberhasilan revegetasi pada 

lahan bekas tambang sangat ditentukan oleh banyak hal, diantaranya 

adalah: (1) aspek penataan lansekap, (2) kesuburan media tanam, dan 

(3) penanaman dan perawatan tanaman. Penataan lansekap sangat 

berkaitan dengan aspek konservasi tanah dan air serta rencana 

penggunaan lahan bekas tambang. Sementara itu dalam kesuburan 

media sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

Tidak kalah penting adalah aspek penanaman dan perawatan tanaman. 
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Penyebab kekurang berhasilan rehabilitasi lahan bekas tambang 

dimulai dengan masalah teknis reklamasi lahan bekas tambang sampai 

kepada masalah peraturan dan perundang-undangan yang ada serta 

lemahnya komitmen pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, 

lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini diperparah dimasa otonomi, 

dimana sumberdaya alam dikuras secara berlebihan untuk berbagai 

kegiatan politik. Kebijakan yang diambil para pemegang kekuasaan 

sering tidak pro pada pelestarian daya dukung  Sumberdaya alam. 

Kebijakan pemulihan lahan bekas tambang, yang disebut 

reklamasi dan didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki 

atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan 

usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdayaguna 

sesuai dengan peruntukkannya telah diatur dalam : (a) UU No. 11/1967, 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (b) PP No. 32/1969, 

tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan; (c) PP No. 75/2001, tentang Perubahan Kedua 

Atas PP No. 32/1969.; (d) Kepmen Pertambangan dan Energi No. 

1211.K/1995, tentang Pecegahan dan Penanggulangan Perusakan dan 

Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum; Kep 

Dirjen PU No. 336/1996, tentang Jaminan Reklamasi. Memang, UU No. 

11 tahun 1967 mengandung kelemahan karena tidak mengatur secara 

jelas dan rinci cara lingkungan wilayah pertambangan harus dikelola.  

Ketentuan reklamasi yang diatur dalam pasal 30 hanya 

mewajibkan penambang melakukan reklamasi lahan bekas galian dimana 

pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan 

mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan 

bahaya penyakit atau bahaya bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan 

pemulihan diserahkan kepada alam. Undang-undang ini tidak mengatur 

soal sanksi apabila hal ini dilanggar. Baru beberapa tahun kemudian 

adanya sanksi diatur, itupun dalam UU yang berbeda, yaitu UU Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 4 Tahun 1982) 

pasal 20 dan 22 yang menyatakan bahwa pelaku perusakan dan atau 

pencemaran lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana selain 

diharuskan membayar ganti rugi kepada rakyat yang terugikan dan 

kepada negara untuk pemulihan kembali lingkungan yang rusak atau 

tercemar. 
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 Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lahan yang dilaksanakan 

oleh para peneliti Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian pada 

tahun 2016 mendapatkan bahwa lahan-lahan bekas tambang di Provinsi 

Kepulauan Bangka dan Belitung sebagain besar tergolong Kelas Tidak 

Sesuai Saat Ini (Kelas N1) yaitu seluas 64.255 ha atau 51,47%, tergolong 

Sesuai Marjinal (S3), seluas 37.294 ha atau 29,87% dan tergolong tidak 

sesuai (Kelas N2) seluas 11.144 ha atau 8,93% dan berupa kolong 

seluas 124.838 ha atau 9,73% Lahan-lahan yang tergolong Kelas N1 dan 

S3 masih memungkinkan dimanfaatkan untuk pengembangan areal 

pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakan  
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ARAHAN PENGELOLAAN LAHAN VULKAN DENGAN 

PENDEKATAN SIFAT KANDUNGAN MINERALOGI TANAH 

Markus Anda 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Tanah berasal dari bahan vulkan yang terdapat pada 127 gunung api di 
Indonesia mempunyai sifat yang berbeda tergantung dari sifat bahan 
erupsi yaitu masam, tengahan (intermediate), dan basis yang 
menentukan perbedaan komposisi mineral yang membawa cadangan 
hara yang berbeda. Perbedaan jenis dan jumlah cadangan hara tersebut 
mempunyai implikasi pada perbedaan strategi pengelolaan lahan vulkan. 
Strategi pemupukan berdasarkan perbedaan sifat bahan erupsi akan 
meningkatkan efisiensi/mengurangi pemborosan pupuk, alokasi jumlah 
dan jenis pupuk tepat sasaran, dan meminimalkan konsekuensi 
pencemaran pemupukan pada badan air. Lahan vulkan yang 
mengandung cadangan mineral sumber hara P dan K tinggi dapat 
dijadikan dasar untuk mengurangi takaran applikasi pupuk P dan K, 
sehingga pupuk dialokasikan lebih tepat pada lahan yang tidak 
mempunyai cadangan mineral pembawa hara P dan K. Rekomendasi 
kebijakan pengelolaan lahan vulkan meliputi: penyusunan peta lahan 
vulkan berdasarkan sifat masam, tengahan, dan basis dari material erupsi 
untuk dijadikan dasar dalam menentukan distribusi dan subsidi pupuk 
dalam hal jenis dan jumlah yang dialokasikan pada suatu wilayah. Hasil 
penelitian dan teknologi yang dikembangkan dan berhasil di suatu 
wilayah yang sifat bahan vulkannya diketahui dapat diadopsi ke wilayah 
lain yang mempunyai sifat bahan induk vulkan dan sifat tanah sama. 

KERANGKA PIKIR 

Indonesia mempunyai 127 gunung api aktif. Tanah yang terbentuk 

dari bahan erupsi gunung api biasanya diklasifikasikan ke dalam Andosol 

yang mencapai luas sekitar 5,4 juta ha. Di samping itu terdapat pula 

tanah asal vulkan yang diklasifikasikan pada ordo Inceptisols atau ordo 

lain yang mempunyai sifat-sifat andik. Komposisi mineral primer pada 

bahan induk tanah vulkan akan mengendalikan besarnya cadangan hara 

yang dilepaskan ke dalam tanah selama proses pelapukan. Jenis mineral 

pembawa cadangan hara tergantung dari sifat bahan erupsi. Tanah yang 
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terdapat di wilayah vulkan umumnya mempunyai daya dukung yang tinggi 

dan padat penduduk sehingga perlu dikelola dengan baik agar 

produktivitasnya tetap berkelanjutan. 

Hasil penelitian pada tanah sawah dari bahan vulkan bersifat 

masam menunjukkan bahwa kandungan K total dan tersedia cukup tinggi 

tetapi rendah kandungan P tersedia. Sebaliknya pada tanah yang bersifat 

basis mempunyai cadangan P tersedia tinggi tetapi kandungan K rendah. 

Pada tanah sawah yang terbentuk dari bahan bersifat tengahan 

(intermediate) P dan K keduanya tidak cukup untuk kebutuhan tanaman 

padi sehingga diperlukan tambahan hara melalui pemupukan. Implikasi 

dari penelitian tersebut akan berdampak pada jenis dan takaran 

pemberian pupuk yang berbeda pada tanah yang terbentuk dari bahan 

vulkan berbeda sifatnya, sehingga ada potensi efisiensi penggunaan 

pupuk dengan mengurangi atau tidak memberikan jenis pupuk tertentu 

karena hara pada pupuk tersebut sudah disuplai dari pelapukan bahan 

induk. 

Batuan vulkan bersifat masam seperti liparit/riolit, trakit, dasit, dan 

tufa masam dengan komposisi mineral sanidin, ortoklas, dan leusit 

mempunyai cadangan hara K yang tinggi sehingga berpotensi untuk 

mengurangi pemberian pupuk KCl di wilayah yang tanahnya terbentuk 

dari batuan tersebut. Batuan metamorfik seperti skis yang banyak 

mengandung mineral plogopit, biotit, dan muskopit juga mempunyai 

cadangan hara K tinggi. Pada daerah seperti ini pengapuran diperlukan 

untuk menjaga keseimbangan hara. Batuan vulkan bersifat tengahan 

seperti tufa lahar dan breksi mengandung mineral gelas vulkan, 

labradorit, hornblende, dan augit. Bahan bersifat basis biasanya terdiri 

atas gelas vulkan, lava, bom, lapilli, dan abu. 

Penelitian pada lahan kering asal bahan vulkan untuk tanaman 

pangan, sayuran, dan perkebunan memperlihatkan pertumbuhan 

tanaman yang baik jika dilakukan pengelolaan dengan teknologi tepat 

sasaran berdasarkan sifat tanah yang dikendalikan oleh sifat bahan induk 

tanah. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efisiensi, distribusi 

jumlah dan jenis pupuk serta subsidi pupuk secara nasional maka 

pendekatan sifat bahan vulkan di suatu wilayah dapat dimanfaatkan. 



Kumpulan Policy Brief 

51 

PERMASALAHAN 

Pemupukan sering dilakukan dengan memberikan jenis dan jumlah 

pupuk yang sama pada berbagai macam tanah yang berbeda status 

kesuburannya tanpa memperhatikan jumlah hara yang sudah tersedia 

secara alami melalui pelapukan bahan induk tanah yang berakibat pada 

pemborosan jenis pupuk tertentu dan pencemaran pada lingkungan. 

Permasalahan sifat tanah asal vulkan meliputi besarnya kandungan 

allofan dan imogolit yang sangat kuat mengikat P dan nitrat, sebagian 

keracunan Al, sifat unik muatan positif dan negatif yang ditentukan oleh 

besarnya nilai pH tanah. Pada pH tinggi tanah mempunyai kemampuan 

besar menahan berbagai kation. Sebaliknya pada pH rendah tanah 

bermuatan positif sehingga dapat mengikat P dan nitrat tetapi terjadi 

pencucian kation tukar yang tak terhindarkan. Berbagai kondisi tersebut 

berimplikasi pada ketersediaan hara N, P, dan K yang berhubungan 

dengan besarnya pemupukan N, P, dan K.  

Tingkat beratnya masalah pembatas pertumbuhan tanaman pada 

tanah asal vulkan berbeda sesuai dengan sifat masam, tengahan, dan 

basis dari material vulkan. Oleh karena itu sifat bahan erupsi pada tanah 

vulkan dapat dijadikan pendekatan umum saat menentukan besaran dan 

jenis pupuk yang diperlukan pada suatu wilayah. Jika hal ini dilakukan 

maka distribusi jumlah dan jenis pupuk akan tepat sasaran, menjadi lebih 

efisien, dan mengurangi biaya produksi. Permasalahan yang dihadapi 

adalah informasi sebaran spasial tanah vulkan yang terbentuk dari bahan 

vulkan induk bersifat masam, tengahan, dan basis belum tersedia. Hal 

lain adalah penelitian berbasis sifat material vulkan masih terbatas 

sehingga akurasi pemilihan teknologi masih memerlukan validasi dan 

verifikasi lapang. 

PEMECAHAN MASALAH 

Masalah tidak tesedia atau masih terbatas informasi pada sebaran 

spasial tanah vulkan yang terbentuk dari bahan erupsi bersifat masam, 

tengahan, dan basis dapat diatasi dengan menyusun peta distribusi sifat 

bahan induk tanah vulkan. Hal ini dapat dilakukan secara cepat dengan 

memanfaatkan peta geologi yang memuat sifat-sifat bahan erupsi (jenis 

batuan dan komposisi mineral primer). Pada tahap selanjutnya informasi 
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spasial tersebut dapat digabungkan dengan informasi sifat tanah yang 

diperoleh dari hasil-hasil pemetaan tanah agar kendala pertumbuhan 

tanaman dapat diatasi lebih komprehensif. Teknologi pengelolaan lahan 

vulkan perlu dilakukan yang mewakili sifat bahan induk masam, 

tengahan, dan basis agar faktor pembatas pertumbuhan tanaman pada 

tiap lahan berdasarkan perbedaan bahan induk dapat diatasi secara 

tepat, dan informasi tersebut dapat dijadikan rujukan untuk pengelolaan 

lahan vulkan pada berbagai wilayah yang mempunyai material vulkan 

yang sama.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Kebijakan penyusunan peta tanah yang terbentuk dari bahan vulkan 

bersifat masam, tengahan, dan basis perlu dibuat untuk mengetahui luas 

lahan pada masing-masing sifat material vulkan untuk dijadikan dasar 

dalam membuat kebijakan pengelolaan lahan vulkan.  

Distribusi jumlah dan jenis pupuk disesuaikan dengan luasan tiap 

sifat bahan vulkan untuk meningkatkan efisiensi pemupukan, subsidi 

tepat sasaran, mengurangi biaya produksi, dan meminimalkan 

pencemaran pupuk pada badan air. Pada wilayah yang tanahnya 

terbentuk dari hasil pelapukan batuan masam seperti liparit dan trakhit 

diperlukan pengapuran untuk menjaga keseimbangan hara dalam tanah 

agar pertumbuhan tanaman menjadi optimal. 

Teknologi pengelolaan lahan vulkan perlu diarahkan pada 

pendekatan berbasis sifat bahan induk agar daerah vulkan yang sudah 

memiliki informasi hasil penelitian yang mengungkapkan berbagai faktor 

pembatas pertumbuhan tanaman pada suatu sifat bahan induk dapat 

diadopsi di wilayah lain yang mempunyai sifat bahan induk yang sama. 

RUJUKAN 

Anda M, Suryani E, Husnain, Subardja D. 2015. Strategy to reduce 

fertilizer application in volcanic paddy soils: Nutrient reserves 

approach from parent materials. Soil and Tillage Research. 
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RESPON CEPAT PENANGANAN BENCANA  

ERUPSI GUNUNG API BERBASIS INOVASI TEKNOLOGI 

Sukarman 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai gunung berapi aktif 
terbanyak di dunia dan berbagai gunung sering mengalami letusan atau 
erupsi. Erupsi Gunung Berapi sangat berbahaya untuk makhluk hidup, 
karena erupsi gunung berapi selain mengeluarkan material padat, juga 
mengeluarkan gas beracun, awan panas yang dapat mengancam jiwa 
manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada radius tertentu semua 
penduduk harus diungsikan untuk sementara atau untuk selamanya 
karena lahan tempat bermukim penduduknya sudah hancur dan tidak 
layak huni. Selain itu lahan pertanian tempat para berusaha juga 
mengalami kerusakan dalam berbagai kategori. Oleh karena itu perlu 
dilakukan upaya untuk menanggulangi masalah ini. Selain itu abu 
vulkanik umumnya mengandung banyak belerang sehingga pH tanah 
menjadi sangat masam. Oleh karenanya banyak tanaman-tanaman 
pertanian yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Diperlukan teknologi untuk 
menangani masalah tersebut.  Pasca erupsi gunung berapi sering timbul 
berbagai macam isu. Ada yang menyebarkan isu bahwa sayuran (tomat, 
cabe, kol) atau tanaman lainnya yang tekena abu vulkanik tidak layak 
untuk dikonsumsi karena diduga beracun. Abu vulkanik Gunung Berapi 
tidak mengandung unsur-unsur beracun berbahaya, selain kandungan 
belerang yang tinggi. Unsur ini akan hilang tercuci jika sayuran atau buah-
buahan yang akan dikonsumsi terlebih dahulu dicuci dengan air bersih. 
Penyuluhan terhadap penduduk tentang efek abu vulkanik terhadap 
komoditas pertanian yang akan dikonsumsi perlu dilakukan agar tidak 
terjadi ketakutan yang berlebihan. Tindakan cepat yang harus dilakukan 
adalah melakukan kajian cepat dan memberikan rekomendasi lahan-
lahan mana yang tidak bisa direhabilitasi untuk lahan pertanian baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai penggantinya 
harus dicarikan lahan yang akan dijadikan areal relokasi korban bencana.  
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KERANGKA PIKIR 

 Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai gunung berapi 

aktif terbanyak di dunia. Di dunia tercatat ada lebih 1.300 gunung berapi, 

sekitar setengahnya memiliki letusan bersejarah yang berpengaruh 

terhadap sumberdaya alam sekitarnya serta perilaku masyarakat di 

sekelilingnya.   

 Gunung berapi di Indonesia merupakan bagian dari Cincin Api 

Pasifik (Pasific Ring of Fire). Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif 

dengan kurang lebih 5 juta penduduk yang berdiam di sekitarnya. Sejak 

26 Desember 2004, setelah gempa besar dan tsunami terjadi di Sumatera 

Bagian Utara, semua pola letusan gunung berapi berubah, misalnya 

Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara, yang terakhir kali meletus 

pada 1600-an, tetapi tiba-tiba aktif kembali pada tahun 2010 dan meletus 

pada 2013. Kejadian gunung meletus di Indonesia akan sering terjadi. 

 Letusan atau erupsi gunung berapi merupakan proses keluarnya 

magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Sedangkan magma 

merupakan campuran batu-batuan dan logam dalam keadaan yang cair, 

liat serta sangat panas yang ada dalam perut bumi. 

 Erupsi gunung berapi di Indonesia selain merusak pemukiman, lahan 

dan tanaman pertanian, infrastruktur serta lingkungan juga banyak 

menelan korban manusia yang tidak sedikit. Beberapa bencana letusan 

gunung berapi terkenal di Indonesia telah menelan banyak korban. 

Sejumlah gunung berapi di Indonesia pernah mencatatkan sejarah kelam 

dalam hal jumlah korban jiwa akibat letusannya mulai dari beberapa jiwa 

sampai puluhan ribu jiwa. Dalam rekaman sejarah gunung berapi di 

dunia, tercatat sepuluh letusan besar yang menelan korban lebih dari 

211.000 jiwa, dua di antaranya terjadi di Indonesia, yaitu Gunung 

Tambora tahun 1815 (lebih dari 80.000 jiwa), dan Gunung Krakatau tahun 

1883 (36.000 jiwa). Beberapa gunung berapi lainnya yang pernah 

meletus sangat dahsyat dan menimbulkan korban diantaranya adalah: 

Gunung Kelud di Jawa Timur, Gunung Galunggung di Jawa Barat, 

Gunung Merapi di Jawa Tengah/DIY, Gunung Agung di Bali, dan Gunung 

Sinabung di Sumatera Utara serta gunung pra Sejarah Gunung Toba di 

Sumatera Utara.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sinabung
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 Setelah kejadian erupsi Gunung Sinabung dan Gunung Kelud pada 

tahun 2014, Kementerian Pertanian telah melakukan perhitungan tentang 

kerugian yang diakibatkan oleh bencana Gunung Sinabung dan Gunung 

Kelud. Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Pertanian 

pada tanggal 4 Maret 2014 menyebutkan bahwa kerugian akibat erupsi 

Gunung Sinabung untuk sektor pertanian diperkirakan berkisar antara Rp 

1,3 triliun sampai Rp 1,5 triliun. Sedangkan kerugian akibat erupsi 

Gunung Kelud diperkirakan Rp 377,540 miliar.  

PERMASALAHAN AKIBAT ERUPSI GUNUNG BERAPI 

 Erupsi Gunung Berapi sangat berbahaya untuk makhluk hidup, 

karena erupsi gunung berapi selain mengeluarkan material padat, juga 

mengeluarkan gas beracun, awan panas yang dapat mengancam jiwa 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada radius tertentu semua 

penduduk harus diungsikan untuk sementara atau untuk selamanya 

karena lahan tempat bermukim penduduknya sudah hancur dan tidak 

layak huni.  

 Material erupsi Gunung Berapi yang menutupi areal pertanian 

berupa pasir, debu, aliran lahar dan awan panas. Keempat jenis material 

tersebut memberikan dampak yang berbeda terhadap kerusakan 

tanaman maupun lahan pertanian. Material pasir campur debu yang 

menutupi areal pertanian meliputi radius tidak terlalu jauh setidaknya 

sampai 2,5 kilometer.  Sedangkan material debu merupakan material 

yang paling luas penyebarannya, karena ukurannya lebih halus sehingga 

mudah terbawa angin ke berbagai tempat yang sangat jauh. Debu yang 

menutupi areal pertanian, pada bagian atasnya yang sudah mengering 

biasanya berwarna abu-abu, tetapi bagian bawah yang masih lembab, 

umumnya berwarna kuning, pH abu 3,5. Dari warna, pH dan baunya, abu 

vulkanik ini banyak mengandung belerang. Di dalam bagian tengah dan 

bawah dari endapan abu sering terbentuk pirit.  

 Tanaman pertanian paling terkena dampak dan mengalami 

kerusakan akibat erupsi Gunung Berapi adalah tanaman di sekitar 

gunung tersebut, umumnya berupa tanaman dataran tinggi, terutama 

tanaman hortikultura semusim, diantaranya adalah tomat, cabe, dan kol. 

Tanaman hortikultura muda yang terkena abu vulkanik sebagian rusak 
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dan tidak bisa dipanen, sehingga petani mengalami kerugian paling tidak 

untuk satu musim atau sampai status Gunung Berapi aman. Tanaman 

pertanian dan pemukiman yang mengalami kerusakan parah atau 

permanen adalah, tanaman pertanian yang terkena aliran lahar dingin, 

lahar panas, aliran lava dan awan panas. Tanaman hortikultura sayuran 

yang berjarak lebih jauh (untuk kasus G. Sinabung lebih dari 5 kilometer) 

dari pusat erupsi, sebagian besar masih bisa dipanen, meskipun 

mengalami penurunan kualitas karena produk komoditas tersebut 

terkotori oleh debu vulkanik. Namun sering berhembus kabar bahwa 

produk hortikultura yang terkotori oleh debu, tidak laku di pasaran karena 

debu vulkanik dianggap beracun sehingga produk tersebut tidak aman 

untuk dikonsumsi. Tanaman hortikultura yang pada saat erupsi masih 

belum berbuah dan masih dalam fase vegetatif, tidak mengalami 

gangguan parah.  Dengan telah terjadinya beberapa kali hujan lebat, 

daun tanaman mulai bersih dan dapat tumbuh cukup baik.  

 Debu vulkanik menyebabkan bunga tanaman hortikultura tahunan 

seperti jeruk, kopi dan kakao sebagian besar gagal berbuah, bunga yang 

terkena debu vulkanik banyak menjadi rontok. Tanaman jeruk, kopi dan 

kakao yang sudah menjadi buah tidak menunjukkan gangguan yang 

nyata, apalagi hujan semakin sering turun, sehingga abu yang menempel 

pada buah mulai tercuci. Belum dapat diketahui dampaknya terhadap 

kualitas produk komoditas yang terkena debu. Padi gogo merupakan 

tanaman pangan yang relatif tidak mengalami gangguan berarti akibat 

debu vulkanik. Tanaman terlihat masih segar dan debu yang menempel 

pada daun relatif sedikt dan sudah tercuci air hujan. 

IMPLIKASI KEBIJAKAN 

 Bahan-bahan erupsi Gunung Berapi berupa debu dan pasir yang 

secara langsung mempengaruhi lahan pertanian, perlu dilakukan 

penyebaran dan ketebalannya serta analisis kandungan unsur kimia dan 

mineraloginya. Data hasil analisis ini dapat dijadikan dasar untuk 

menentukan tindak lanjut dan rencana aksi mitigasi yang lebih rinci akibat 

letusan gunung tersebut. 

 Dampak yang nyata akibat debu vulkanik adalah tertutupnya lahan 

pertanian dengan berbagai ketebalan dan rusaknya tanaman pertanian 
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pada berbagai tingkat kerusakan. Debu yang menutupi lahan banyak 

menyemen jika kering dan menyulitkan dalam pengolahan tanah. Oleh 

karena itu perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi masalah ini. 

Selain itu abu vulkanik umumnya mengandung banyak belerang sehingga 

pH tanah menjadi sangat masam. Oleh karenanya banyak tanaman-

tanaman pertanian yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Diperlukan 

teknologi untuk menangani masalah tersebut.   

 Pasca erupsi gunung berapi sering timbul berbagai macam isu. Ada 

yang menyebarkan isu bahwa sayuran (tomat, cabe, kol) atau tanaman 

lainnya yang tekena abu vulkanik tidak layak untuk dikonsumsi karena 

diduga beracun. Abu vulkanik Gunung Berapi tidak mengandung unsur-

unsur beracun berbahaya, selain kandungan belerang yang tinggi. Unsur 

ini akan hilang tercuci jika sayuran atau buah-buahan yang akan 

dikonsumsi terlebih dahulu dicuci dengan air bersih. Penyuluhan terhadap 

penduduk tentang efek abu vulkanik terhadap komoditas pertanian yang 

akan dikonsumsi perlu dilakukan agar tidak terjadi ketakutan yang 

berlebihan.  

 Dampak langsung abu vulkanik setelah terjadi erupsi terhadap 

tanaman hortikultura sayuran dan tanaman pangan adalah rusaknya 

daun-daun muda tetapi sedikit terhadap daun tua. Oleh karena itu untuk 

menghilangkan pengaruh buruk terhadap tanaman yang tidak mati adalah 

dengan membersihkan daun-daun dari debu dengan cara disiram dengan 

air. Daun-daun yang terkena debu kemudian beberapa kali tersiram air 

hujan menunjukkan perbaikan pertumbuhan yang cukup baik. 

 Wilayah yang menjadi jalur aliran lahar dingin agar dijadikan jalur 

aliran lahar permanen dengan cara memperdalam alurnya dengan lebar 

antara 10 - 25 meter. Jalur aliran lahar buatan ini adalah untuk 

mengantisipasi agar jika terjadi banjir lahar dingin, maka aliran lahar tidak 

akan mengalir liar yang dapat menerjang pemukiman penduduk.  Selain 

itu untuk pengamanan yang lebih baik, maka perlu dibuat tanggul 

pengaman untuk melindungi ketiga desa tersebut dari terjangan banjir 

lahar dingin. Pada wilayah ini, pemukiman penduduk setempat umumnya 

direlokasi ke tempat lain.  
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REKOMENDASI KEBIJAKAN 

  Tindakan cepat yang harus dilakukan untuk mengawali kegiatan 

yang perlu dilakukan adalah:  

1. Bersama-sama instansi terkait menyusun klasifikasi wilayah 

bencana, agar masyarakat di dekat gunung tersebut tidak menjadi 

korban erupsi.  

2. Membuat klaster atau zonasi ketebalan tutupan abu vulkanik, lahar 

atau lava untuk perencanaan perbaikan atau reklamasi lahan 

pertanian. 

3. Membuat klaster atau zonasi tingkat kerusakan tanaman 

berdasarkan jenis komoditas yang di daerah bencana gunung berapi. 

4. Memetakan keadaan hidrologi dan kerusakan berbagai sarana dan 

prasarana irigasi yang ada di daerah bencana.     

 Memberikan rekomendasi lahan-lahan mana yang tidak bisa 

direhabilitasi untuk lahan pertanian baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Sebagai penggantinya harus dicarikan lahan yang akan 

dijadikan arela relokasi korban bencana.  

 Melakukan rekomendasi tata cara atau metode pemulihan aktivitas 

pertanian antara lain melalui penyelamatan dan rehabilitasi tanaman yang 

rusak berdasarkan tingkat kerusakannya,  melakukan percepatan tanam 

(ulang) dengan dukungan dan bantuan perbenihan dan saprodi lainnya 

yang disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat 

berbasis inovasi teknologi penanganan pasca erupsi. 

 Melakukan analisis dan kajian cepat terhadap unsur pembentuk 

material erupsi, baik yang berbahaya maupun yang bermanfaat bagi 

tanah (penyuburan) dan tanaman serta upaya pengelolaan dan 

pemanfaatannya. 

 Melakukan advokasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap petani 

dan masyarakat dalam penangan dan penanggulangan dampak bencana 

erupsi baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.  

 Membantu melakukan pemilihan lahan yang akan dijadikan areal 

relokasi pengungsi, melalui identifikasi lahan dan penilaian kesesuaian 
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lahan untuk areal tempat relokasi yang akan ditempati oleh para 

pengungsi gunung berapi serta merekomendasikan alternatif tanaman 

yang dapat dibudidayakan serta inovasi teknologi pengelolaannya.  
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STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN LAHAN 
TERDEGRADASI 

 

Wahyunto 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Degradasi adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang 
sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, 
kimia dan biologi. Lahan ini sering disebut lahan tidak produktif, lahan 
kritis atau lahan tidur, umumnya dibiarkan terlantar tidak digarap dan 
ditumbuhi semak belukar. Lahan terdegradasi bukan saja merupakan 
lahan yang tidak produktif, tetapi juga dapat menjadi sumber bencana, 
mulai dari banjir, kekeringan, tanah longsor sampai kebakaran yang bisa 
berdampak terjadinya pemanasan global. Data dan informasi spasial atau 
peta yang akurat, mudah diakses dan mutakhir tentang sebaran dan 
karakteristik degradasi lahan, sangat berguna sebagai masukan bagi para 
perencana atau pengelola lahan untuk pengendalian dan mencegah 
terjadinya kerusakan lahan yang lebih parah dan penerapan program/ 
teknik konservasi tanah yang lebih dini dan akurat. Perlu dikaji aspek atau 
parameter lahan dan lingkungan yang digunakan oleh masing-masing 
Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggap memicu terjadinya 
terdegradasi lahan, sehingga ada kesamaan persepsi/ parameter antar 
K/L. termasuk dampaknya pada pemanfaatan lahan atau berkurang/ 
hilangnya manfaat pada lahan, yang dapat diterima oleh semua K/L. 
Sebagai tindak lanjut, diperlukan protokol lintas sektoral (K/L) untuk 
memungkinkan integrasi definisi-definisi dan kebijakan-kebijakan 
pengendalian, pemulihan dan pengelolaan degradasi lahan. Strategi dan 
kebijakan yang penting untuk pengendalian dan pemulihan degradasi 
lahan dalam suatu kawasan DAS adalah penyelarasan Rencana Tata 
Ruang Wilayah kabupaten (RTRW-K) dengan pemanfaatan lahan di 
kawasan “Budidaya” dan “Non Budidaya”. Struktur pemerintahan dan 
lembaga harus memastikan bahwa investasi dalam pengelolaan lahan 
dan hutan secara berkelanjutan. Pengendalian dan pemulihan lahan 
terdegradasi, tidak dilakukan dengan mengorbankan mata pencaharian 
penduduk lokal dan kapasitas adaptasi masa depan mereka.  
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KERANGKA PIKIR 

Degradasi adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang 

sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, 

kimia dan biologi. Lahan terdegradasi menurut Kementerian Kehutanan 

tahun 2001 sering disebut sebagai lahan tidak produktif, lahan kritis atau 

lahan tidur yang merupakan lahan tidak berfungsi sesuai dengan 

peruntukannnya sebagai media produksi maupun media tata air Lahan ini 

umumnya dibiarkan terlantar tidak digarap dan ditumbuhi semak belukar.  

Luas lahan terdegradasi di Indonesia terus bertambah luas, pada 

tahun 1968 dilaporkan lahan terdegradasi seluas 20 juta ha, tahun 

sembilan puluhan sekitar 40 juta ha, dan pada tahun 2008 mencapai 77,8 

juta ha Di kawasan Budidaya pertanian, lahan terdegradasi dan menjadi 

kritis (rusak tandus, gundul) pada tahun 1993 seluas 18 juta ha dan pada 

tahun 2003 telah mencapai 23,2 juta ha.  

Lahan terdegradasi bukan saja merupakan lahan yang tidak 

produktif, tetapi juga dapat menjadi sumber bencana banjir, kekeringan, 

tanah longsor sampai kebakaran yang bisa berdampak terjadinya 

pemanasan global. Akibat negatif adanya lahan terdegradasi tidak hanya 

dirasakan di lokasi dimana lahan terdegradasi berada, tetapi menyebar 

jauh dan luas. Dampak degradasi lahan di kawasan Puncak – 

Cianjur/Bogor, banjirnya sampai Jakarta dan efek pemanasan global 

sampai dirasakan di Eropa.  

Meluasnya lahan terdegradasi baik di kawasan budidaya maupun di 

kawasan non budidaya dan hutan, di lahan kering maupun lahan 

basah/rawa akan berakibat terhadap semakin parahnya kerusakan 

lingkungan, yang mendorong terjadinya bencana alam semakin tinggi dan 

lahan pertanian menjadi tidak produktif.  

PERMASALAHAN 

Data degradasi lahan antar sektor masih beragam dan belum 

dimutakhirkan, sehingga terdapat perbedaan data luas, kelas dan 

tingkatan degradasi lahan yang menyebabkan prioritas pengendalian dan 

penanggulangannya juga beragam. 
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Perubahan penggunaan lahan di suatu daerah aliran sungai (DAS), 

terutama dari hutan menjadi lahan pertanian dan dari lahan pertanian 

menjadi penggunaan lain seperti bangunan industri dan perumahan dapat 

mengancam terjadinya degradasi lahan, hilangnya produktivitas lahan 

dan kelestarian lingkungan. 

Sejalan dengan meningkatnya eksploitasi sumberdaya lahan, lahan 

yang telah mengalami degradasi cenderung semakin meluas dan 

mengalami kemunduran produktivitas dan penurunan fungsi 

ekosistemnya. 

 Pengelolaan sumberdaya lahan secara optimal dan monitoring 

kerusakan (degradasi) lahan pertanian memerlukan data informasi yang 

akurat dan kontinyu tentang kondisi dan parameter kualitas sumberdaya 

lahan termasuk tingkat degradasi lahan dan penggunaan lahan yang 

mempercepat penurunan produktivitas lahan. 

Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan sangat ditentukan oleh ketersediaan data dasar tentang 

sumberdaya lahan/tanah, tingkat kerawanan bencana (termasuk 

degradasi lahan) yang obyektif, terkini dan sistem informasinya mudah 

diakses untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna (user friendly). 

ANALISIS MASALAH 

Kondisi dan proses degradasi lahan di Indonesia 

Pada dasarnya degradasi lahan disebabkan karena adanya 

penggunaan dan atau pengelolaan lahan yang kurang tepat, dimulai 

dengan adanya konversi (alih fungsi) penggunaan lahan, dari lahan hutan 

untuk keperluan lain. Pada lahan pertanian degradasi lahan terjadi karena 

adanya erosi tanah yang dipercepat, penggunaan mesin pertanian, 

pemakaian bahan kimia pertanian yang berlebihan.  

Usaha pertanian lahan kering berlereng, peka terhadap gangguan 

atau perubahan dari luar seperti hujan yang menyebabkan erosi dan 

longsor. Aktivitas budidaya yang intensif pada lahan-lahan yang berbukit 

dan berlereng curam berpengaruh terhadap kondisi tanahnya, yaitu 

berkurangnya tingkat kesuburan tanah akibat lapisan atasnya tererosi. 

Salah satu akibat terkikisnya lapisan tanah oleh pukulan butir-butir hujan 
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adalah memadatnya permukaan tanah, sehingga mengurangi laju 

infiltrasi. Hal ini memperbesar aliran permukaan dan jumlah tanah yang 

tererosi. Kondisi seperti ini bila dibiarkan terus akan mempercepat 

kemunduran produktivitas tanahnya, mengakibatkan pendangkalan 

sungai, dan mengurangi umur waduk di kawasan sub-DAS atau DAS 

tersebut.  

Lahan terdegradasi merupakan lahan yang kondisinya telah 

melampaui ambang kerusakan biofisik tertentu dan tidak termanfaatkan 

sesuai dengan fungsinya. Jika proses degradasi lahan dapat diberi arti 

sama dengan kerusakan lahan, maka berdasarkan peraturan Pemerintah 

No.150 tahun 2000 kerusakan lahan adalah berubahnya sifat lahan, 

dalam hal ini penurunan kualitas lahan yang melampaui kriteria baku 

mutu kerusakan lahan. Kerusakan tanah dapat terjadi pada lahan kering, 

lahan basah/rawa dan lahan gambut.  

Jenis penggunaan lahan/penutupan vegetasi sangat berperan 

terhadap proses degradasi lahan, karena terkait dengan presentasi 

tutupan lahan dan jumlah tegakan pohon persatuan luas. Lahan 

(terutama di kawasan hutan) bila cadangan karbon diatas permukaan ≤ 

35 ton C/ha apalagi jenis vegetasi dominan termasuk bernilai rendah (low 

conservation value) merupakan indikator bahwa lahan tersebut telah 

mengalami degradasi. Penutupan lahannya didominasi oleh semak-

belukar  

 

Ketersediaan Teknologi Pengendalian dan Pemulihan Lahan 
Terdegradasi 

Penyebab, macam dan kondisi lingkungan dimana lahan 

terdegradasi tersebut berada sangat beragam, oleh karena itu tidak 

mungkin merakit teknologi untuk pengendalian, pemulihan dan 

pengelolaan lahan terdegradasi yang universal, berlaku untuk semua 

macam degradasi lahan. 

Berbagai teknik pengendalian dan pemulihan lahan terdegradasi 

telah tersedia. Walaupun demikian belum ada teknologi yang universal, 

dalam arti berlaku untuk semua kondisi degradasi lahan dan lingkungan. 

Masing-masing teknologi mempunyai keunggulan dan kelemahan, 
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sehingga suatu teknologi hanya berlaku untuk pengendalian dan 

pemulihan degradasi lahan dalam kondisi dan lingkungan tertentu.  

Jika degradasi lahan terjadi karena kerusakan bentang lahan 

(karena aktivitas pertambangan), prioritas utama pengembalian bentang 

lahan dan penambahan lapisan tanah atas (top soil), baru kemudian 

dilakukan perbaikan sifat tanah misalnya pengkayaan bahan organik, 

penambahan bahan amelioran dan penambahan hara). Jika degradasi 

bersifat pemiskinan hara (karena erosi), maka teknologi pemulihan yang 

dikembangkan harus bersifat pengkayaan (perbaikan kesuburan tanah) 

baik bahan organik maupun unsur hara. Jika degradasi bersifat 

pencemaran, maka teknologi yang dikembangkan harus mampu 

membersihkan dan menetralisir bahan pencemar.  

 

Strategi dan Kebijakan Pengendalian, Pemulihan dan Pengelolaan 
Lahan Terdegradasi  

Penyediaan lahan bagi pembangunan/ pengembangan wilayah 

sebaiknya sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya dukungnya. 

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan 

mengakibatkan rusaknya sumberdaya lahan, tanah, air dan lingkungan. 

Tiap Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengelola sektor lahan 

dan hutan telah menetapkan definisi terkait dengan lahan terdegradasi 

sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Definisi dan sistem pengelolaan 

lahan terdegradasi lintas sektor,yang disepakati semua K/L akan 

memungkinkan dilakukan integrasi secara sektoral kebijakan-kebijakan: 

pengendalian, pemulihan dan pengelolaan lahan terdegradasi. 

Integrasi kebijakan-kebijakan sektoral tentang degradasi lahan 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan, menyempurnakan 

tata kelola sektor-sektor pertanian, hutan dan tambang, serta mendukung 

konservasi sumberdaya lahan dan hutan serta pengurangan emisi Gas 

Rumah Kaca.  

Proses integrasi harus memberikan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan: 1) bagaimana status lahan terdegradasi saat ini untuk 

masing-masing Kementerian/Lembaga?, 2) dimana lahan terdegradasi 

yang masih bisa diarahkan untuk keperluan produktif untuk pemenuhan 
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target pembangunan Indonesia (seperti untuk mendukung ketahanan 

pangan, pengembangan perkebunan skala besar, kayu, perumahan dsb), 

percepatan industrialisasi, permukiman dan kepentingan perlindungan 

dan konservasi?  

Penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pemanfaatan 
Lahan di Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kawasan DAS 

Pertumbuhan penduduk akan mendorong meningkatnya aktivitas 

manusia yang berdampak langsung terhadap perubahan penggunaan 

dan penutupan lahan, hal ini mempengaruhi kemampuan ekosistem 

dalam menampung populasi dan menyediakan jasa untuk mendukung 

kehidupan populasi di dalamnya serta mendorong terjadinya degradasi 

lahan. 

Berdasarkan analisis statistik, diketahui bahwa jarak dan 

kemudahan transportasi antar desa dengan kota kecamatan dalam suatu 

kawasan DAS, merupakan faktor yang pengaruhnya paling besar 

terhadap terjadinya degradasi lahan dan hutan. Faktor jarak dan 

aksesibilitas menunjukan intensitas interaksi antara desa dengan pusat-

pusat pelayanan atau kegiatan. Faktor jarak juga erat kaitannya dengan 

kemudahan aksesibilitas desa tersebut untuk dicapai. Dapat dikatakan 

kemudahan mengakses suatu desa menunjukan kemudahan mengakses 

kawasan hutan juga. Dengan semakin tingginya aksesibilitas terhadap 

kawasan hutan, maka akan meningkatan potensi gangguan dan 

intensitas degradasi lahan yang akan mempengaruhi perubahan kondisi 

kawasan tersebut, akibat aktivitas pengembangan wilayah desa.  

Hasil analisis menyimpulkan bahwa semakin tinggi atau cepat laju 

perubahan luas lahan non pertanian yang berupa pembangunan sarana 

dan infrastruktur wilayah maka akan semakin tinggi dan cepat pula laju 

degradasi lahan, hutan, dan lahan di kawasan hutan.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 Keberadaan data dan informasi spasial atau peta yang akurat, 

terkini dan mudah diakses tentang sebaran dan karakteristik degradasi 

lahan, akan sangat berguna sebagai masukan bagi para perencana atau 

pengelola lahan dalam usaha pengendalian dan mencegah terjadinya 
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kerusakan lahan yang lebih parah dan penerapan program/ teknik 

konservasi tanah yang lebih dini dan akurat. 

Perlu dikaji aspek atau parameter yang digunakan oleh masing-

masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggap memicu terjadinya 

terdegradasi lahan, sehingga ada kesamaan persepsi/parameter antar 

K/L. termasuk dampaknya pada pemanfaatan lahan atau 

berkurang/hilangnya manfaat pada lahan, yang dapat diterima oleh 

semua K/L. Sebagai tindak lanjut, diperlukan protoklol lintas sektoral (K/L) 

untuk memungkinkan integrasi definisi-definisi dan kebijakan-kebijakan 

pengendalian, pemulihan dan pengelolaan degradasi lahan 

Strategi dan kebijakan yang paling penting untuk pengendalian dan 

pemulihan degradasi lahan dan hutan dalam suatau kawasan DAS 

adalah penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten (RTRW-K) 

dengan pemanfaatan lahan di kawasan “Budidaya” dan “Non Budidaya”. 

Struktur pemerintahan dan lembaga harus memastikan bahwa investasi 

dalam pengelolaan lahan dan hutan secara berkelanjutan, pengendalian 

dan pemulihan lahan terdegradasi, tidak dilakukan dengan mengorban-

kan mata pencaharian penduduk lokal dan kapasitas adaptasi masa 

depan mereka.  

RUJUKAN 
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Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 
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STRATEGI PENINGKATAN ADOPSI TEKNOLOGI KONSERVASI 
TANAH PADA KAWASAN SAYURAN DATARAN TINGGI 

 

Yoyo Sulaeman 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laju pertumbuhan penduduk dan konversi lahan pertanian menjadi lahan 
non pertanian yang tinggi mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian 
semakin terbatas sehingga petani terpaksa mengusahakan lahan dengan 
tanaman sayuran di wilayah perbukitan. Tanpa aplikasi teknologi 
konservasi tanah yang tepat, lahan di wilyah perbukitan akan semakin 
miskin serta banjir, kekeringan dan sedimentasi di bagian hilir akan terus 
menimbulkan kerugian materil dan menelan korban jiwa. Pembagian 
kawasan fungsional untuk pertanian sudah tersedia tetapi petani tetap 
mengusahakan lahan yang berada di kawasan lindung dan penyangga 
dengan kimiringan >15% karena kebijakan penggunaan lahan lebih 
terfokus kepada peningkatan produktivitas tanaman sayuran dan 
pendapatan petani dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut dipandang 
kurang tepat karena tidak mempertimbangkan keberlanjutan produktivitas 
lahan dan kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan adopsi teknologi 
konservasi tanah di kawasan sayuran dataran tinggi diperlukan sosialisasi 
peraturan pembagian kawasan fungsional lahan sesuai dengan 
peruntukannya serta meningkatan proses diseminasi teknologi 
pengelolaan lahan di wilayah dataran tinggi untuk tanaman sayuran. 
Beberapa kebijakan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan 
adopsi teknologi pengelolaan lahan di dataran tinggi, antara lain 
1).memberikan insentif bagi petani yang mengadopsi teknologi konservasi 
tanah misalnya dengan pengurangan pembayaran pajak bumi dan 
bangunan (PBB) dan pemberian bunga lunak jika mengusulkan pinjaman 
modal usahatani ke Bank, 2). melaksanakan peraturan yang mewajibkan 
petani melakukan teknologi konservasi tanah jika mengusahakan lahan 
pada kemiringan 8-15%,3). Memberikan sangsi berupa pembayaran 
biaya kerusakan lingkungan pada petani yang mengolah lahan dengan 
kemiringan 8-15% tanpa disertai tindakan konservasi tanah, 4). 
membatasi pemusatan penguasaan sumberdaya lahan oleh perorangan 
atau kelompok, 5). diperlukan kebijakan pemerintah daerah agar 
sebagian penerimaan pajak yang didapat dari wilayah bagian hilir 
didistribusikan sebagai bantuan langsung tunai untuk permodalan petani 
yang mengelola wilayah bagian hulu.  
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KERANGKA PIKIR 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi 

(>1,5%/tahun) disertai dengan laju konversi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian juga tinggi (80.000-110.000 ha/tahun) membawa 

akibat terhadap marjinalisasi masyarakat yang tinggal di pedesaan. 

Sumber pendapatan masyarakat pedesaan yang berpendidikan rendah 

dengan keahlian terbatas, umumnya dari bidang pertanian yang berada di 

sekitar perumahan mereka. Tingginya konversi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian menyebabkan terbatasnya lahan usahatani sehingga 

petani terpaksa mengolah dan mengusahakan lahan di wilayah 

perbukitan dataran tinggi yang sebenarnya merupakan kawasan 

penyangga atau kawasan lindung yang tidak diperuntukan untuk tanaman 

sayuran.  

Tanaman sayuran seperti kentang, tomat, cabai, bawang serta 

sayuran buah dan daun lainnya merupakan komoditas yang memberikan 

kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pendapatan petani. Tanaman sayuran direkomendasikan untuk 

diusahakan pada kawasan dengan topografi datar sampai berombak 

(kemiringan lahan <8%) tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

lahan dengan topografi berbukit sampai bergunung digunakan untuk 

tanaman sayuran tanpa memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga 

pada musim hujan, lapisan atas tanah (top soil) yang subur hanyut 

tererosi ke bagian bawah/hilir. Lahan usahatani di bagian hulu semakin 

miskin dan keselamatan penduduk serta investasi di wilayah hilir 

terancam. 

Aplikasi teknologi konservasi tanah berupa teras searah dengan 

garis kontur dikhawatirkan petani menyebabkan tanaman tergenang dan 

lahan yang digunakan untuk konservasi tanah tidak bisa ditanami 

sehingga hasil dan pendapatan petani berkurang. Mengaplikasikan 

teknologi konservasi tanah menambah pekerjaan petani, tidak langsung 

berpengaruh terhadap hasil tanaman dan pemeliharaan kesuburan tanah 

bukan merupakan hal yang penting bagi petani penggarap. 

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka produktivitas lahan 

di dataran tinggi akan semakin miskin sehingga pada suatu waktu, lahan 
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yang diusahakan tidak mampu lagi menghasilkan serta kejadian banjir, 

kekeringan dan sedimentasi tetap memberikan dampak negatif terhadap 

keselamatan penduduk dan investasi yang berada di bagian hilir. Untuk 

meningkatkan adopsi teknologi konservasi tanah di kawasan sayuran 

dataran tinggi diperlukan pendekatan partisipatif melalui kebijakan dan 

peraturan yang dapat memacu petani untuk menerapkan teknologi 

konservasi tanah di lahan usahatani mereka. 

PERMASALAHAN 

Kebijakan pengelolaan lahan pertanian saat ini lebih terfokus 

kepada bagaimana meningkatkan produktivitas sayuran dan pendapatan 

petani dalam waktu cepat tanpa memperhatikan keberlanjutan 

produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam jangka panjang. 

Walaupun peraturan tentang pembagian kawasan fungsional untuk 

pertanian sudah ada tetapi petani sayuran di dataran tinggi tetap 

mengusahakan lahan kering berbukit sampai terjal untuk tanaman 

sayuran serta pemerintah daerah juga tidak melarang petani sesuai 

dengan peraturan pembagian kawasan untuk pertanian yang sudah ada. 

Salah satu kebijakan Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan 

masalah ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/ 

OT.140/10/2006, tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada 

Lahan Pegunungan. Selama ini kebijakan dalam pengelolaan lahan 

kering di dataran tinggi hanya berorientasi kepada produktivitas 

dipandang sebagai pendekatan yang kurang tepat karena tidak 

memperhitungkan kelestarian produktivitas lahan.  

Teknologi pengelolaan lahan untuk tanaman sayuran di dataran 

tinggi sudah diketahui dan disosialisasikan kepada petugas daerah 

melalui kegiatan seminar, pembuatan booklet, leaflet, diskusi dan 

bimbingan teknis. Tetapi proses sosialisasi teknologi kepada petani dan 

pembimbingan petani oleh petugas daerah (penyuluh) tidak dilakukan 

secara berkelanjutan sehingga adopsinya sangat rendah.  
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PEMECAHAN MASALAH 

Untuk meningkatkan kesadaran petani dalam berusahatani 

tanaman sayuran di dataran tinggi perlu disosialisasikan peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan pembagian wilayah dalam suatu 

kawasan. Wilayah dengan kemiring < 8% direkomendasikan untuk 

tanaman semusim/sayuran, tetapi lahan dengan kemiringan >15% 

merupakan kawasan penyangga dan kawasan lindung bagi kawasan 

budidaya.  

Untuk meningkatkan adopsi teknologi konservasi tanah pada areal 

sayuran di dataran tinggi diperlukan proses diseminasi teknologi 

konsevasi tanah kepada petani (diseminasi multi channel). Proses 

diseminasi teknologi dilakukan pada berbagai kesempatan dengan 

menerangkan bahwa pengelolaan lahan di wilayah perbukitan tanpa 

disertai dengan upaya konservasi tanah dan air akan menimbulkan 

berbagai bencana.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Beberapa kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk 

meningkatkan adopsi teknologi konservasi tanah adalah: 

1. Memberikan insentif bagi petani yang mengadopsi teknologi 

konservasi tanah melalui pengurangan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan (PBB) serta pemberian bunga lunak jika mengusulkan 

pinjaman modal usahatani ke Bank. 

2. Membuat peraturan daerah yang mewajibkan petani melakukan 

teknologi konservasi tanah jika mengolah lahan dengan kemiringan 

8-15%. 

3. Pembayaran biaya kerusakan lingkungan pada petani yang 

mengolah lahan dengan kemiringan 8-15% tanpa disertai tindakan 

konservasi tanah.  

4. Membatasi pemusatan penguasaan sumberdaya lahan oleh 

perseorangan atau kelompok. 

5. Kebijakan pemerintah daerah agar sebagian penerimaan pajak yang 

didapat dari wilayah bagian hilir didistribusikan sebagai bantuan 

langsung tunai untuk mengelola wilayah bagian hulu. 
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STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI 
PENGELOLAAN LAHAN KERING MASAM MENDUKUNG 

KETAHANAN PANGAN 

Yoyo Sulaeman, Wiwik Hartatik dan A. Kasno 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Ketahanan pangan nasional sampai saat ini masih mengandalkan kepada 
produktivitas lahan sawah di Pulau Jawa yang luasnya hanya 14% dari 
luas total lahan pertanian di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang 
terus meningkat disertai dengan konversi lahan pertanian produktif 
menjadi lahan non pertanian yang tidak terkendali, luas lahan pertanian di 
Pulau Jawa semakin berkurang sehingga tidak dapat diandalkan lagi 
sebagai sumber pangan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Upaya penambahan areal sawah baru ke luar Pulau Jawa mengalami 
banyak kendala karena memerlukan biaya besar dan produktivitas 
lahannya jauh lebih rendah. Untuk menciptakan ketahanan pangan saat 
ini dan kedepan, lahan kering masam merupakan salah satu sumberdaya 
yang berpotensi untuk menghasilkan pangan yang bervariasi, tidak saja 
hanya padi tetapi juga bahan pangan lainnya. Penelitian pengelolaan 
lahan kering masam telah banyak menghasilkan teknologi, tetapi belum 
banyak diadopsi/diterapkan oleh petani. Kondisi fisik lahan, kondisi sosial-
ekonomi petani, lemahnya aspek kelembagaan, kurangnya infrastruktur 
pendukung yang diperlukan dan kurangnya keberpihakan pengambil 
kebijakan dalam pengembangan lahan kering masam merupakan kendala 
untuk meningkatkan kontribusi lahan kering masam dalam mendukung 
ketahanan pangan nasional. Diperlukan strategi untuk mempercepat 
implementasi teknologi pengelolaan lahan kering masam agar ketahanan 
pangan bagi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. 

KERANGKA PIKIR 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk ke dalam 

katagori tinggi sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk 

menyediakan bahan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Namun demikian, laju 

peningkatan produksi pangan terutama beras yang lebih mengandalkan 

pada produksi lahan sawah di Pulau Jawa lebih lambat dibandingkan 
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dengan laju kebutuhan konsumsi yang semakin lama semakin meningkat. 

Konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian seperti 

untuk perumahan, perkantoran, kawasan industri dan sarana pendukung 

lainnya yang tidak dapat dikendalikan mengakibatkan luas lahan 

pertanian di Pulau Jawa semakin sempit dan terjadi pelandaian (leveling 

off) produksi pada beberapa komoditas tanaman pangan. Keadaan ini 

membawa konsekwensi terhadap semakin sulitnya mencapai ketahanan 

pangan jika hanya mengandalkan kepada produksi dari lahan sawah di 

Pulau Jawa. Ketidak seimbangan antara ketersediaan dan 

permintaan/kebutuhan pangan mendorong kebijakan impor pangan guna 

mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan nasional.  

Pencetakan areal sawah baru untuk meningkatkan produksi dan 

ketahanan pangan nasional menemui banyak kendala karena 

memerlukan biaya yang besar dan mahal dengan produktivitas jauh lebih 

rendah di bandingkan dengan produktivitas tanaman yang diusahakan di 

Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan ketahanan 

pangan pada saat ini dan ke depan harus dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering masam terutama yang berada 

di luar Pulau Jawa.  

Lahan kering berpotensi untuk menghasilkan bahan pangan yang 

cukup dan bervariasi, tidak hanya padi gogo tetapi juga bahan pangan 

lainnya. Luas lahan kering di Indonesia mencapai 172,34 juta hektar, 

107,36 juta hektar (62,39%) diantaranya adalah lahan kering masam. 

Lahan kering masam tersebut sebanyak 36,42% terdapat di Pulau 

Kalimantan, 28,81% di Pulau Sumatera dan antara 0,16-18,03% tersebar 

di pulau-pulau utama lainnya. Dari luas total lahan kering masam tersebut 

sebanyak 98,30 juta ha sesuai untuk usaha pertanian yaitu seluas 33,6 

juta ha untuk tanaman semusim/pangan dan 53,59 juta ha untuk tanaman 

tahunan dan perkebunan.  

Teknologi hasil penelitian pengelolaan lahan kering masam telah 

didapatkan dalam bentuk komponen teknologi maupun sistem usahatani 

terpadu (integrated farming systems) yang dapat meningkatkan hasil 

tanaman. Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan lingkungan 

strategi ke depan serta mengacu pada konsep blue economic 

development dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 
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2015-2045, maka arah dan strategi pembangunan pertanian di lahan 

kering masam jangka panjang adalah Sistem Pertanian Bioindustri 

Berkelanjutan. 

Berbagai inovasi hasil penelitian lahan kering masam sudah 

tersedia tetapi belum banyak diterapkan dengan baik oleh petani. Proses 

diseminasi teknologi melalui pendekatan spectrum dissemination multi 

channel (SDMC) seperti diseminasi dan komunikasi melalui demplot, 

laboratorium lapang dan program replikasi (scalling up), pemberdayaan 

petani melalui penyuluhan dan pembinaan serta konsolidasi lahan 

merupakan strategi percepatan implementasi teknologi pengelolaan lahan 

kering masam untuk mendukung ketahanan pangan. 

PERMASALAHAN 

Lahan kering masam di Indonesia masih cukup luas dan 

mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian 

produktif yang dapat diandalkan walaupun mempunyai beberapa 

permasalahan yang relatif kompleks, yaitu masalah biofisik lahan, sosial 

ekonomi dan kultural petani, kelembagaan serta infrastruktur pendukung 

yang kurang memadai.  

Sifat fisik, kimia dan biologi tanah lahan kering masam kurang 

mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara 

optimum. Tanahnya mempunyai pH rendah yang berasosiasi dengan 

kandungan Al tinggi dan fiksasi P tinggi sehingga unsur hara yang 

diperlukan tanaman tidak tersedia. Serangan organisma pengganggu 

tanaman (OPT) yang cukup tinggi menyebabkan produksi tanaman tidak 

optimal.  

Lahan kering masam terdapat pada wilayah dengan curah hujan 

relatif tinggi (2.000-2.500 mm/tahun) dengan bulan basah selama 6 bulan. 

Kondisi ini memberikan nilai positif karena dapat mensuplai air bagi 

pertumbuhan tanaman tetapi disisi lain, terjadi pencucian hara dan basa-

basa tanah sehingga tanah menjadi miskin unsur hara dan masam. 

Sebagian besar lahan kering masam mempunyai topografi bergelombang 

sampai berbukit sehingga erosi tanah dan sedimentasi akan 

mempercepat proses degradasi lahan dan kerusakan lingkungan seperti 
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penurunan cadangan C, tingginya konsentrasi pestisida dan pencemaran 

air oleh NO3. Keragaman karakter ekosistem lahan kering dan latar 

belakang budaya petani merefleksikan kompleksitas permasalahan yang 

dihadapi sehingga diperlukan teknologi yang berorientasi bioscience dan 

bioenginering yang efisien. 

Walaupun teknologi pengelolaan lahan kering masam sudah 

didapatkan melallui kegiatan penelitian yang cukup lama, tetapi petani 

memiliki modal yang sangat terbatas untuk membeli bahan-bahan yang 

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas usahataninya seperti benih 

unggul, bahan ameiloran, kapur dsb. Dengan luas lahan garapan petani 

relatif sempit (0-2,1 ha/keluarga) petani tidak bersedia menggunakan 

sebagian lahannya untuk tanaman lain yang dapat memelihara dan 

memperbaiki produktivitas tanahnya, misalnya dengan menanam legum 

atau rumput penguat teras untuk mengendalikan degradasi lahan dan 

erosi 

Pengusahaan lahan kering masam oleh petani khususnya di luar 

Pulau Jawa bersifat ekstensif karena untuk mengelola lahan yang relatif 

lebih luas mengalami permasalahan keterbatasan tenaga kerja. Sikap 

budaya masyarakat terhadap lahan kering masam masih tradisional 

(subsisten), pengelolaan lahan kering hanya bertujuan untuk 

menyediakan bahan pangan keluarga, petani belum siap untuk 

mengadopsi teknologi baru dengan memanfaatkan input produksi modern 

secara optimal.  

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang diusahakan 

petani diperlukan penguatan dalam proses diseminasi teknologi untuk 

mempercepat adopsi. Proses diseminasi teknologi melalui tulisan dalam 

bentuk buku dan hasil seminar sulit diakses oleh penyuluh. Peran 

kelembagaan penyuluhan dalam alih inovasi teknologi maupun 

pemberdayaan masyarakat masih lemah. Penguasaan dan adopsi 

terhadap inovasi teknologi pengelolaan lahan kering masam oleh petani 

yang layak secara teknis dan ekonomis ditingkat penelitian tidak diadopsi 

oleh petani akibat lemahnya alih teknologi. 

Pemanfaatan potensi lahan kering masam untuk kemajuan 

pertanian dan kesejahteraan petani belum didukung oleh ketersediaan 
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sarana dan prasarana yang baik. Ketersediaan infastruktur seperti pasar 

jauh dari lokasi produksi, kualitas jaringan jalan desa tidak layak dan 

modal transportasi tidak efisien. Harga jual komoditas tanaman pangan 

umumnya lebih rendah dibandingkan tanaman perkebunan sehingga 

petani memilih beralih mengusahakan tanaman perkebunan. 

PEMECAHAN MASALAH 

Diperlukan implementasi teknologi pengelolaan lahan kering 

masam yang sederhana dan tepat guna yang dapat 

memperbaiki/meningkatkan produktivitas tanah (kimia, fisika dan biologi 

tanah) disertai dengan sistem pengggunaan sumberdaya air secara 

efisien. Teknologi integrasi tanaman ternak (SITT), LEISA merupakan 

teknologi yang sesuai untuk pengelolaan lahan kering masam yang 

berkelanjutan.  

Pada lahan dengan topografi miring, perlu diimplementasikan 

teknologi sistem usahatani konservasi yang dapat memelihara dan 

meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan dan ramah 

lingkungan. Pengelolaan lahan kering masam dengan berbagai 

kompleksitas permasalahannya perlu diarahkan kepada implementasi 

teknologi Bioindustri yang dapat memecahkan permasalahan biofisik 

lahan, sosial-ekonomi dan kultural petani didukung oleh sistem 

kelembagaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kondisi eksisting 

spesifik wilayah.  

Petani di lahan kering masam umumnya merupakan petani miskin 

yang mempunyai permasalahan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman yang diusahakan. Program kredit bersubsidi 

pemerintah seperti Kredit Ketahanan Pangan, Kredit Usaha Kecil dan 

Pembangunan Pedesaan perlu ditingkatkan dan lebih difokuskan untuk 

menanggulangi keterbatasan permodalan petani di lahan kering masam.  

Untuk memecahkan permasalahan karakteristik petani lahan 

kering masam diperlukan pendekatan yang spesifik berorientasi kepada 

aplikasi teknologi modern (pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian 

dll) berwawasan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan petani 

secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi sosial budaya mereka. 
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Pengelolaan lahan kering masam sebaiknya dilakukan secara 

kolektif (konsolidasi partisipatif) untuk mencapai skala usahatani minimal 

seluas 10 ha dengan tujuan efisiensi pengelolaan usahatani. Aplikasi 

teknologi tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi (product) tetapi 

juga meningkatkan nilai tambah dari hasil samping (by product) secara 

optimal. Untuk meningkatkan harga jual komoditas dan nilai tambah maka 

diperlukan pengelolaan sistem usaha tani dari hulu sampai hilir sehingga 

usaha tani dapat kerkelanjutan.  

Dalam aspek kelembagaan dan infrastruktur diperlukan metode 

diseminasi yang langsung kepada petani sebagai calon pengguna 

teknologi yang dihasilkan. Sistem desiminasi multi chanel dapat 

mempercepat implementasi teknologi anjuran oleh petani. Proses 

pembinaan, penyuluhan dan diseminasi teknologi pengelolaan lahan 

kering masam perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar teknologi 

yang sudah layak secara teknis dan ekonomis dapat diadopsi oleh petani. 

Oleh karena itu, perlu dukungan kelembagaan dan infrastruktur lainnya 

seperti ketersediaan sarana produksi, pasar, transportasi dan kualitas 

jalan yang dapat memudahkan petani untuk meningkatkan produktivitas 

usahataninya.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Merubah paradigma pembangunan pertanian di tingkat pusat dan 

daerah dalam hubungannya dengan ketahanan pangan tidak hanya 

terfokus pada lahan sawah tetapi juga pada lahan kering masam. 

2. Program kredit bersubsidi pemerintah seperti Kredit Ketahanan 

Pangan, Kredit Usaha Kecil dan Pembangunan Pedesaan perlu 

ditingkatkan dan lebih difokuskan untuk menanggulangi keterbatasan 

permodalan petani di lahan kering masam. 

3. Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam 

menyediakan sarana produksi yang tepat waktu, jumlah dan sasaran, 

pembangunan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi pedesaan 

untuk memfasilitasi petani dalam memperoleh kemudahan 

mendapatkan sarana produksi dan meningkatkan daya saing 

komoditi yang dihasilkan. 
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4. Diperlukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang 

berhubungan dengan tata kelola lahan dan pelaksanaan program 

reforma agraria. 

5. Untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian di masa depan 

diperlukan kebijakan pemerintah untuk merealisasikan konversi 

status HPK (hutan produksi konversi) menjadi APL (areal 

penggunaan lain) dan APL menjadi kawasan budidaya sehingga 

petani gurem berlahan sempit yang berada di Jawa dan Bali dapat 

mengusahakan lahan HPK yang sudah dirubah menjadi APL.  

6. Diperlukan kebijakan pembangunan pertanian di lahan kering secara 

terintegrasi dengan komponen teknologi lainnya sehingga dapat 

meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. 
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PEMUPUKAN SPESIFIK LOKASI SEBAGAI DASAR 
PENINGKATAN EFISIENSI PEMUPUKAN DAN PRODUKTIVITAS 

PADI BERKELANJUTAN 

A. Kasno 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting untuk 
meningkatkan produksi tanaman padi sawah. Pemberian dengan dosis 
yang kurang tepat tidak dapat meningkatkan produktivitas padi. 
Pemupukan spesifik lokasi dapat diterapkan dengan benar jika 
didasarkan dengan status hara tanah dan kebutuhan hara tanaman. 
Status hara P dan K lahan sawah telah dipetakan di 23 provinsi, selain itu 
status hara P dan K tanah dapat ditentukan dengan menggunakan PUTS. 
Rekomendasi pemupukan per kecamatan telah disusun berdasarkan peta 
status hara P dan K tanah skala 1:250.000, dan rekomendasi pupuk N 
berdasarkan produktivitas padi per kecamatan. Rekomendasi pemupukan 
telah diintegrasikan dalam sistem Katam Terpadu dan telah 
disosialisasikan melalui bimbingan teknis secara tatap muka atau melalui 
media cetak dan elektronik. Pemupukan padi di tingkat petani belum 
rasional dan masih banyak petani yang menggunakan dosis terlalu tinggi, 
terutama hara N. Sebagian besar lahan sawah mengandung C-organik 
<1,5%, sehingga perbaikan tanah melalui pemberian bahan organik perlu 
dilakukan. Efektivitas dan efisiensi pemupukan dapat dicapai jika 
pemupukan spesifik lokasi berdasarkan status hara tanah dan 
produktivitas padi, yang disertai penggunaan bahan organik diterapkan. 
Bimbingan teknis pemupukan spesifik lokasi di tingkat petani yang disertai 
demplot yang dilaksanakan oleh petani dapat mendorong penerapan 
pemupukan spesifik lokasi.   

KERANGKA PIKIR 

Bahan pangan utama bangsa Indonesia adalah beras yang 

sebagian besar dipenuhi dari pengelolaan lahan sawah. Pada periode 

2005 – 2013 terjadi peningkatan luas lahan sawah dari 7,74 menjadi 8,11 

juta ha atau meningkat 40.927 ha/th. Peningkatan luas lahan sawah 

terbesar terjadi di Pulau Sulawesi (11.548 ha/th), disusul Bali + Nusa 

Tenggara dan Pulau Kalimantan seluas 10.488 dan 10.074 ha/th. 
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Sedangkan lahan sawah di Pulau Jawa mengalami penyusutan seluas 

12.757 ha atau 1.417 ha/th. 

Pada periode 2005 – 2013, luas panen lahan sawah meningkat 

sebesar 16,78% dari 11,84 menjadi 13,83 juta ha. Berdasarkan luas 

panen, luas lahan sawah, dan produksi padi diketahui bahwa telah terjadi 

peningkatan indeks panen dari 1,53 menjadi 1,70 dan produktivitas padi 

sawah rata-rata sebesar 0,59 t/ha atau 14,83%. Peningkatan 

produktivitas tertinggi terjadi di Maluku + Papua, disusul Pulau 

Kalimantan, dan Pulau Jawa masing-masing sebesar 0,72; 0,64; dan 0,61 

t/ha. Selain karena luas panen dan indeks penanaman, peningkatan 

produksi padi juga disebabkan oleh meningkatnya produktivitas padi. 

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam 

meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman. Penggunaan pupuk urea 

menurun 16% dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Penurunan 

penggunaan pupuk urea terutama terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, 

sementara peningkatan terjadi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Jumlah 

realisasi penyaluran pupuk urea di Pulau Jawa jauh lebih banyak 

dibandingkan di Luar Pulau Jawa. Penyaluran pupuk urea untuk Pulau 

Jawa dan Luar Pulau Jawa masing-masing 61 dan 39% . Jika dibanding 

dengan luas panen, maka dosis pupuk urea 370 – 484 kg/ha di Pulau 

Jawa dan 200 – 250 kg/ha untuk Luar Pulau Jawa. Penggunaan pupuk 

SP-36 tahun 2013 meningkat 17% dibandingkan pada tahun 2009 dan 

terjadi di semua pulau. Penggunaan pupuk SP-36 di Pulau Jawa semakin 

menurun, sedangkan di luar Pulau Jawa meningkat. Berbeda dengan 

pupuk urea, realisasi penyaluran pupuk majemuk NPK dari tahun 2009 

sampai 2013 meningkat sampai 61%, peningkatan di luar Pulau Jawa 

mencapai 95% dan di Pulau Jawa meningkat 40%. Peningkatan 

penggunaan pupuk NPK lebih dari 100% terjadi di Pulau Kalimantan, Bali 

+ Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Maluku + Papua. Penggunaan 

pupuk NPK majemuk di Pulau Jawa (58%) lebih tinggi dibandingkan 

penggunaan di Luar Pulau Jawa (42%).  

Pupuk N, P, dan K mampu meningkatkan produksi padi, 

pemupukan N mampu meningkatkan produksi padi di Karawang, Sragen 

dan Madiun, juga di Boyolali, Pati, dan Cianjur. Pemupukan P dan K 

sesuai dengan status hara tanah dapat meningkatkan hasil padi terutama 
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pada lahan sawah berstatus hara P dan K rendah dan sedang. 

Pemupukan hara P dan K pada lahan sawah berstatus tinggi bertujuan 

untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah tetap dan tidak menurun 

menjadi tidak subur. 

Rekomendasi pemupukan lahan sawah sentra padi di 23 provinsi 

telah disusun berdasarkan peta status hara P dan K skala 1:250.000 yang 

di update tahun 2014. Rekomendasi pupuk N disusun berdasarkan 

produktivitas padi per kecamatan. Selain itu untuk memperhalus 

rekomendasi pemupukan ke tingkat lahan atau kelompok tani telah dibuat 

Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Rekomendasi pemupukan telah 

diintegrasikan ke dalam sistem Katam Terpadu dan dapat diakses melalui 

sms Centre, Android dan website. 

Pemupukan di tingkat petani belum dilakukan secara rasional 

dengan penggunaan pupuk N dan P tinggi, sedangkan pupuk K tidak 

pernah digunakan. Jerami padi sisa hasil panen yang dapat digunakan 

sebagai sumber hara K juga dibakar. Dengan berbagai masalah perlu 

kebijakan untuk meningkatkan kemampuan petani menggunakan pupuk 

yang rasional dengan memberi bimbingan teknis ke penyuluh maupun 

petani. 

PERMASALAHAN 

Pemupukan bertujuan untuk mencapai tingkat ketersediaan hara 

esensial yang seimbang dan optimum, guna meningkatkan produktivitas 

dan mutu hasil tanaman, serta menghindari pencemaran lingkungan. 

Pemupukan yang rasional didasarkan pada status hara tanah dan 

kebutuhan tanaman yang didasarkan pada produktivitas padi. 

Pemupukan yang umum dilakukan di tingkat petani menggunakan pupuk 

urea dan SP-36, atau urea, SP-36 dan NPK. Rekomendasi pemupukan 

belum memperhatikan status hara tanah dan kebutuhan tanaman. 

Terdapat kecenderungan pupuk K tidak digunakan, selain susah 

diperoleh di lapang juga harganya sangat mahal. Jerami padi sisa hasil 

padi sebagian besar tidak dikembalikan ke lahan, lahan sawah tidak 

pernah diberi bahan organik. 
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Formula pupuk NPK yang telah dibuat oleh BUMN belum 

didasarkan pada status hara tanah, sehingga penyusunan rekomendasi 

sulit dilakukan. Dosis pupuk NPK masih secara umum dan belum spesifik 

lokasi, sehingga tepat pada suatu daerah namun kelebihan atau 

kekurangan di daerah lain. Ketersediaan pupuk di lapangan sering tidak 

sesuai dengan waktu pemupukan yang tepat, efektivitas pupuk lebih 

rendah. Teknologi budidaya padi semakin berkembang, misalnya dengan 

jarak tanam secara legowo, pemupukan dilakukan pada barisan yang 

lebih sempit dan akan meningkatkan efisiensi pemupukan. 

Harga pupuk yang meningkat sangat menggiurkan pembisnis untuk 

melakukan bisnis pupuk. Pengetahuan pembisnis pupuk kurang memadai 

tentang hubungan pupuk yang dibuat dengan karakteristik tanah. 

Sebagian pupuk yang beredar di pasaran tidak sesuai antara hasil 

analisis hara dengan label yang tercantum dalam kemasan. Hal ini 

menyebabkan hara yang ditambahkan tidak sesuai dengan hara yang 

dibutuhkan tanaman, dengan demikian hasilnya rendah dan tingkat 

kesuburan semakin menurun. 

Sistem sewa dan gadai lahan sawah serta sistem bagi hasil 

berkembang di masyarakat. Sistem tersebut mendorong lahan sawah 

harus menghasilkan yang tinggi, tanpa memperhatikan takaran pupuk 

yang rasional serta tanpa menggunakan bahan organik. Budaya malu 

petani jika tanaman tidak sehijau milik tetangganya menghambat 

pemupukan yang rasional. Pengetahuan petani yang masih percaya 

bahwa pemupukan yang semakin tinggi hasil padi akan lebih tinggi. 

Kemampuan petani membeli pupuk menghambat pemupukan yang 

rasional sesuai dengan status hara dan kebutuhan tanaman. 

Rekomendasi pemupukan berdasarkan status hara tanah dalam 

bentuk peta P dan K serta berdasarkan produktivitas padi per kecamatan 

telah dibuat dan didesiminasikan di berbagai daerah lewat Tim Katam 

(baik pusat maupun daerah). Namun kenyataannya rekomendasi tersebut 

belum diacu oleh petugas penyuluh pertanian dan petani. Alat bantu 

analisis tanah secara cepat telah diciptakan, dan telah disebarkan ke 

tingkat pengguna seperti BPP, KCD, dan kelompok tani, namun di tingkat 

petani belum dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi pemupukan. 
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Subsidi pupuk menyebabkan disparitas harga pupuk, sehingga 

sebagian pupuk yang disubsidi yang seharusnya untuk tanaman pangan 

beralih ke tanaman perkebunan atau perikanan. Selain itu pupuk subsidi 

sebagian juga digunakan sebagai bahan baku pupuk majemuk. Bantuan 

alat pencacah kompos, rumah kompos, dan ternak yang telah banyak 

disampaikan ke masyarakat, namun belum mendorong penggunaan 

bahan organik in situ sebagai sumber bahan organik. 

Penggunaan pupuk yang tidak rasional yang belum didasarkan 

pada status hara tanah atau karakteristik tanah dan tingkat 

produktivitasnya menyebabkan rekomendasi pupuk bisa berlebih bisa 

kurang atau cukup. Pada kondisi berlebihan dan kurang menyebabkan 

perkembangan hama dan penyakit, seperti hawar daun dan blast. 

Penggunaan bahan organik diabaikan dan jerami padi sisa hasil panen 

dibakar atau dibuang ke luar lahan menyebabkan sifat fisik tanah semakin 

menurun, demikian juga mikroorganisme tanah menjadi semakin 

menurun. Hal ini menyebabkan perkembangan akar dan penyerapan hara 

oleh tanaman terhambat, dan proses biokimia dalam tanah terhambat. 

Penyusunan rekomendasi di tingkat petani dalam pengajuan RDKK 

dilakukan oleh pengurus kelompok terutama ketua dan sekretaris 

kelompok tanpa melibatkan anggota. Dengan demikian ada sebagian 

anggota yang merasa kurang atau berlebih.  

PEMECAHAN MASALAH 

Perbaikan tanah 

Perbaikan tanah dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan 

dan produksi padi merupakan prioritas utama. Kadar C-organik lahan 

sawah sudah rendah, dari 1.577 contoh tanah dari lahan sawah 45,4% 

berkadar C-organik < 1,5%, sebagian pakar mengatakan bahwa lahan 

sawah yang dikelola secara intensif sudah sakit. Penambahan bahan 

organik baik dari kotoran hewan maupun sisa hasil tanaman in situ 

merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan dan padi. 

Pertanian organik merupakan pertanian yang mengandalkan 

pengelolaan bahan organik baik dari luar maupun in situ. Lingkungan 
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pertanian organik, lahan sawah menjadi lebih dalam dan melumpur, 

makro organisme seperti belut semakin banyak. Setelah dikelola lebih 

dari 8-10 musim produktivitasnya relatif sama dengan yang dikelola 

secara anorganik.  

Implementasi Pemupukan spesifik lokasi  

Rekomendasi pemupukan P dan K seluruh kecamatan di 23 

provinsi telah disusun berdasarkan peta hara P dan K lahan sawah skala 

1:250.000 yang telah diupdate pada tahun 2014. Status hara P dan K 

lahan sawah yang belum dipetakan menggunakan data hasil analisis 

dengan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Sedangkan untuk 

rekomendasi pupuk N didasarkan pada data produktivitas padi per 

kecamatan yang terbaru. Rekomendasi pupuk per kecamatan yang telah 

disusun diintegrasikan dengan sistem Katam yang dapat diakses melalui 

SMS Centre, Android dan website Katam. 

Sosialisasi melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis dengan cara 

tatap muka atau melalui media cetak dan elektronik, serta seminar-

seminar telah banyak dilakukan oleh Balitbangtan. Sekolah lapang 

pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) telah banyak dilakukan di 

berbagai tempat. Namun sebagian besar petani belum mengerti 

bagaimana menyusun rekomendasi pemupukan lahan pertaniannya yang 

benar serta berkelanjutan. Dengan demikian sosialisasi pemupukan 

berimbang perlu dilakukan lebih ke tingkat petani, dan perlunya adanya 

demplot yang dikerjakan dengan melibatkan petani. 

Pemupukan dilakukan sesuai dengan status hara tanah dan 

kebutuhan tanaman akan hara. Pada lahan sawah yang dikelola secara 

intensif, namun peta status hara P dan K belum dibuat perlu 

dipertimbangkan untuk dipetakan. Dapat juga dilakukan dengan 

mengumpulkan data status hara P dan K yang dilakukan dengan 

menggunakan PUTS, sehingga rekomendasi pemupukan mendekati 

kebenaran. 

Penggunaan bahan organik dalam upaya meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi penggunaan pupuk perlu dilakukan. Pemupukan berimbang 

dapat diimplementasikan dengan menggunakan pupuk N, P, K tunggal 
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maupun pupuk NPK majemuk, dengan rekomendasi disusun berdasarkan 

status hara dan kebutuhan tanaman.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Perbaikan lahan sawah yang sudah sakit yang ditandai dengan 

kandungan C-organik rendah, lapisan olah dangkal, makro organisme 

seperti belum tidak ada perlu dilakukan. Salah satu upaya adalah dengan 

pemberian bahan organik yang dilakukan setiap musim tanam. 

Pemupukan dilakukan secara rasional berdasarkan status hara 

tanah baik berdasarkan peta status hara P dan K maupun hasil analisis 

menggunakan PUTS. Pemupukan hara N didasarkan pada produktivitas 

rata-rata tertinggi yang dicapai pada musim yang sama dan 

menggunakan bagan warna daun (BWD). Pupuk yang digunakan dapat 

berupa pupuk NPK tunggal maupun majemuk. 

Sosialisasi teknologi pemupukan perlu dilakukan di tingkat petani 

dengan disertai dengan demplot yang dilaksanakan oleh petani dalam 

kelompok tani yang dapat digunakan sebagai pembelajaran. 

Pemupukan berimbang dilakukan berdasarkan status hara tanah 

yang harus dibarengi dengan aplikasi bahan organik sebagai bahan 

pembaik tanah. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk NPK tunggal 

maupun majemuk. 
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Lampiran 1. Penggunaan pupuk urea periode tahun 2009 – 2013 di 
Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

 
 

 
 
Lampiran 2. Penggunaan pupuk NPK majemuk periode tahun 2009 – 

2013 di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 
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STRATEGI PENGGUNAAN PUPUK MAJEMUK NPK DALAM 
MENDORONG PEMUPUKAN BERIMBANG 

Wiwik Hartatik 

Balai Penelitian Tanah 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor, Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pupuk merupakan unsur hara esensial yang diberikan pada tanaman 
untuk mendapatkan produksi yang optimal. Ketersediaan gas bumi 
(bahan baku industri pupuk) terbatas dan pupuk KCl sepenuhnya diimpor. 
Disisi lain sebagian petani memberikan pupuk Urea berlebihan dan tidak 
memupuk pupuk P dan K. Untuk meningkatkan produktivitas tanah dan 
tanaman serta efisiensi pupuk maka diperlukan formulasi pupuk majemuk 
NPK yang mempertimbangkan status hara tanah dan kebutuhan hara 
masing-masing komoditas tanaman serta agroekosistem tanah. Teknologi 
produksi pupuk majemuk NPK hendaknya mengacu pada satu teknik 
produksi supaya kualitas dan efektivitasnya sama. Formula pupuk 
majemuk NPK yang ditetapkan perlu divalidasi dan dievaluasi pada 
beberapa jenis tanah utama dan komoditas unggulan serta 
disosialisasikan mengenahi dosis, cara penggunaan, serta tambahan 
Urea untuk mencapai target hasil yang diharapkan. 

KERANGKA PIKIR 

 Pupuk merupakan salah satu sarana produksi terpenting 

berkontribusi 14-25% terhadap biaya usahatani dan 20% terhadap 

peningkatan produksi padi. Pupuk adalah unsur hara esensial tanaman 

yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan dan produksi 

tanaman, yang diberikan melalui tanah atau daun tanaman. 

 Bentuk pupuk dapat berupa pupuk tunggal (single/straight 

fertilizer) dan pupuk majemuk (compound fertilizer). Pupuk tunggal adalah 

pupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara, misalnya Urea 

hanya mengandung N, SP-36 hanya mengadung P, dan ZK atau KCl 

hanya mengandung K. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung 

lebih dari satu macam unsur hara, misalnya DAP mengandung unsur N 

dan P, sedangkan NPK mengandung N, P, dan K.  
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 Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk ke dalam tanah 

untuk mencapai status semua hara esensial seimbang dan optimum 

dalam tanah untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian, 

efisiensi pemupukan, kesuburan tanah serta menghindari pencemaran 

lingkungan.Hara tanah yang sudah mencapai kadar optimum atau status 

tinggi, tidak perlu ditambahkan lagi, kecuali untuk mengganti hara yang 

terangkut panen.Sumber hara dapat berupa pupuk tunggal, pupuk 

majemuk atau kombinasi keduanya. 

 Beberapa kelebihan pupuk majemuk NPK ditinjau dari segi 

distribusi, penyimpanan dan aplikasi lebih efisien dari pada pupuk tunggal 

karena unsur N,P,K terdapat dalam satu jenis pupuk. Penggunaan pupuk 

majemuk akan mendorong petani menggunakan pupuk yang 

mengandung hara makro N, P dan K. Namun demikian penggunaan 

pupuk NPK harus mengacu konsep pemupukan berimbang. Dosis dan 

formula pupuk majemuk NPK berdasarkan status hara tanah dan 

kebutuhan hara tanaman. Keragaman status hara tanah di Indonesia 

mensyaratkan perlunya acuan rekomendasi pupuk majemuk NPK agar 

lebih efisien dan efektif meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman.  

PERMASALAHAN 

 Ketersediaan gas bumi (bahan baku industri pupuk) terbatas dan 

pupuk KCl sepenuhnya diimpor. Di sebagian lokasi petani memberikan 

pupuk terutama Urea berlebihan, namun disisi lain karena keterbatasan 

biaya petani hanya memupuk N dan P saja, jarang atau tidak memupuk 

K, karena harga pupuk KCl mahal dan tidak tersedia di lokasi. 

Formula dan dosis pupuk majemuk yang ada sekarang khususnya 

yang diproduksi oleh produsen pupuk /BUMN pupuk belum sepenuhnya 

mempertimbangkan status hara tanah dan kebutuhan hara tanaman serta 

peruntukannya belum spesifik lokasi dan spesifik komoditas. Teknologi 

produksi pupuk majemuk NPK (chemical blending, compound blending 

dan fisical blending) antar BUMN pupuk berbeda-beda sehingga kualitas 

dan efektivitasnya juga berbeda.  

Kelemahan penggunaan pupuk majemuk yaitu masih memerlukan 

penambahan pupuk tunggal (terutama pupuk Urea) untuk mencukupi 

kebutuhan hara N sesuai fase-fase pertumbuhan tanaman. Pupuk 

majemuk NPK yang ada saat ini mempunyai kadar N, P, K yang kurang 
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sesuai sehingga sulit menetapkan dosis NPK yang tepat untuk tanah 

berstatus P dan K tinggi.  

Formula pupuk majemuk yang ada saat ini belum mengakomodir 

kebutuhan hara lain selain N,P,K yaitu S, Si dan hara mikro Cu dan Zn 

yang dibutuhkan tanaman pada kondisi lahan yang spesifik. Misalnya 

tanah-tanah masam di Indonesia bagian barat disamping memerlukan 

NPK dosis tinggi juga memerlukan Ca dan Mg serta beberapa unsur 

mikro. Sebaliknya tanah-tanah di Indonesia bagian timur dimana status P, 

K, Ca dan Mg tanah tinggi, sehingga hanya memerlukan pemupukan N, S 

dan unsur mikro. Sedangkan lahan rawa membutuhkan unsur hara makro 

sekunder Ca, Mg dan unsur mikro Fe, Cu, Zn selain N,P,K. 

PEMECAHAN MASALAH 

Dosis dan formula pupuk majemuk NPK hendaknya berdasarkan 

status hara P dan K, kebutuhan tanaman dan target hasil. Formula pupuk 

majemuk NPK untuk padi sawah sebaiknya mengacu pada satu formula 

yang mendekati sesuai dengan status hara P dan K yang dapat 

meminimalkan kelebihan dan kekurangan salah satu atau dua unsur hara 

terutama hara P dan K yang bahan bakunya masih impor.  

Untuk memenuhi kebutuhan hara N tanaman, pemberian pupuk 

majemuk harus disertai pemupukan N sesuai kebutuhan tanaman dan 

target hasil serta pemberian N sesuai fase fase pertumbuhan tanaman.  

Formula pupuk majemuk NPK khususnya untuk tanaman perkebunan 

seperti kelapa sawit atau untuk agroekosistem lahan rawa hendaknya 

dapat mengakomodir kebutuhan hara makro sekunder (S) atau mikro (B, 

Cu dan Zn) yang dibutuhkan tanaman. Teknologi produksi pupuk 

majemuk NPK hendaknya mengacu satu teknik produksi supaya kualitas 

dan efektivitasnya sama.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pupuk dan produktivitas tanah 

dan tanaman maka diperlukan formulasi pupuk majemuk NPK yang 

mempertimbangkan status hara tanah dan kebutuhan hara masing-

masing komoditas tanaman serta agroekosistem tanah.  
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Formula pupuk majemuk NPK yang ditetapkan perlu divalidasi dan 

dievaluasi pada beberapa jenis tanah utama dan komoditas unggulan. 

Pupuk majemuk NPK dengan formula yang telah ditetapkan hendaknya 

disosialisasikan mengenahi dosis, cara penggunaan, serta tambahan 

Urea untuk mencapai target hasil yang diharapkan.  

Untuk meningkatkan efektivitas pupuk majemuk NPK maka 

diperlukan penambahan pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba, 

hara makro sekunder (Ca, Mg, Si) dan bahan amelioran seperti kapur 

atau dolomit.  
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INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUPUK HAYATI 
MENDUKUNG TEKNOLOGI JARWO SUPER 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Teknologi pupuk hayati yang digunakan dalam Teknologi Jarwo Super 
(Jajar Legowo Super) adalah pupuk hayati yang diaplikasikan melalui 
benih, dan biodekomposer yang diaplikasikan pada saat pengolahan 
tanah untuk mempercepat pengomposan jerami. Pupuk hayati ini 
bermanfaat untuk meningkatkan, ketersediaan hara N, P dan K, memacu 
tumbuh tanaman dan mengurai bahan organik, serta pestisida nabati-
hayati. Dekomposer diberikan pada saat pengolahan tanah (pembajakan 
pertama atau kedua), dan pupuk hayati diberikan sebagai seed treatment. 
Pestisida nabati-hayati dan anorganik yang diberikan berdasarkan 
ambang kendali. Pupuk hayati mampu meningkatkan kesuburan dan 
kesehatan tanah. Berdasarkan hasil panen ubinan di Indramayu, demplot 
teknologi Jarwo Super yang dikembangkan seluas 50 ha menghasilkan 
rata-rata 13,9 ton GKP/ha dari varitas Inpari, HDB 14,4 ton GKP/ha, dan 
varietas Inpari-33 12,4 ton GKP/ha, sedangkan produktivitas varietas 
Ciherang yang diusahakan petani di luar Demarea hanya 7,0 ton GKP/ha. 
Hasil analisis usahatani teknologi Jajar Legowo Super menunjukkan B/C 
ratio sebesar 2,66, sedangkan Jajar Legowo Biasa hanya 1,48. Angka ini 
menunjukkan bahwa biaya penerapan Teknologi Jajar Legowo Super 
35,2% lebih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam jajar 
legowo biasa, dan memberikan keuntungan sebesar 141,8% untuk rata-
rata semua varietas, sehingga diharapkan Teknologi Jajar Legowo Super 
menjadi pendongkrak produksi padi nasional. Penerapan Teknologi Jajar 
Legowo Super secara utuh oleh petani diyakini mampu memberikan hasil 
minimal 10 ton GKG/ha per musim, sementara hasil padi yang 
diusahakan dengan sistem jajar legowo hanya 6 t GKG/ha. Dengan 
demikian terdapat penambahan produktivitas padi sebesar 4 ton GKG/ha 
per musim. 

KERANGKA PIKIR 

Keberhasilan peningkatan produksi padi nasional ditentukan oleh 

komponen teknologi dan teknik budidaya yang digunakan. Penerapan 

berbagai komponen teknologi yang dihasilkan oleh Balitbangtan belum 

sepenuhnya dimanfaatkan, seperti pemanfaatan pupuk hayati dan 
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biodekomposer yang sudah jelas manfaatnya. Melimpahnya produksi 

jerami sekitar 77 juta ton per tahun. Dalam Jerami dan Kompos Bahan 

organik unsur hara (C, K, Si, dll), fauna dan flora tanah, sehingga jerami 

jangan dibakar, karena kalau dibakar bahan organik habis dan tinggal 

arang/sekam, artinya unsur hara hilang, dan fauna/flora tanah mati. 

Pemberian pupuk hayati mampu meningkatkan efisiensi pemupukan, 

produksi tanaman, penghematan biaya pupuk, dan pendapatan petani. 

Pupuk hayati yang digunakan dalam Jarwo Super yaitu 1) pupuk 

hayati perombak bahan organik dan 2) pupuk hayati penyedia hara dan 

pemacu tumbuh tanaman. Pupuk hayati penyedia hara dan pemacu 

tumbuh tanaman merupakan produk biologi aktif, yang terdiri dari mikroba 

yang mampu meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah. Pupuk 

hayati merupakan salah satu sumber alternatif penyediaan hara tanaman 

yang aman lingkungan. Pada lahan sawah, penumpukan jerami dapat 

menyebabkan imobilisasi hara, alelopati, dan sumber penyakit. Proses 

perombakan jerami secara alami membutuhkan waktu yang relatif lama 

(3-4 bulan), sehingga perlu dekomposer untuk mempercepat proses 

pengomposan. Pemanfaatan dekomposer pada jerami dalam pengolahan 

lahan sawah merupakan strategi yang tepat untuk percepatan 

perombakan jerami dalam upaya melindungi dan meningkatkan mutu 

tanah. C/N rasio jerami dapat mencapai 16.85 dalam waktu 7-12 hari. 

Proses dan strategi pemanfaatan pupuk hayati, dekomposer, dan 

pestisida nabati-hayati untuk memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan 

bahan organik tanah, dan memelihara keanekaragaman hayati perlu 

dipahami agar pemanfaatannya berhasil. Pupuk dan pestisida sintetis 

semakin mahal dan langka maka dengan semakin dipahaminya manfaat 

pupuk hayati, dekomposer, dan pestisida nabati-hayati dalam menjaga 

keseimbangan hara dan produktivitas tanah diharapkan kesuburan tanah 

terjaga.  

KRITISI TERHADAP KEBIJAKAN SAAT INI 

Dalam teknologi budidaya, pemerintah telah melepas ratusan 

varietas unggul padi yang memiliki potensi hasil tinggi, sehingga petani 

dapat lebih leluasa memilih varietas yang sesuai dengan teknik budidaya 

dan kondisi lingkungan setempat. Demikian pula kerapatan tanam untuk 

memanipulasi tanaman dan mengoptimalkan hasil.  
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Balitbangtan telah pula menghasilkan berbagai teknologi pupuk 

hayati (termasuk biodekomposer) dan pestisida nabati-hayati untuk 

meningkatkan efisiensi pemupukan dan perombakan bahan organik, 

namun belum dimanfaatkan optimal padahal sudah jelas manfaatnya. 

Banyak lahan sawah kehilangan hara N dan jenuh P, bahkan rata-rata 

hanya mengandung bahan organik 1-2%, sehingga sangat diperlukan 

peran pupuk hayati dan dekomposer untuk meningkatkan ketersediaan 

hara N, P, dan K, serta kandungan bahan organik, disamping 

pemanfaatan pestisida nabati-hayati untuk meningkatkan kesehatan 

tanaman. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Penggunaan pupuk hayati dan dekomposer yang telah memiliki ijin 

edar sesuai Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tentang 

Pupuk Organik, Hayati, dan Pembenah Tanah untuk menjamin 

kualitas pupuk hayati, dekomposer, dan bioprotektor, sehingga 

diyakini dapat memecahkan masalah peningkatan produktivitas padi. 

Pemanfaatan pupuk hayati sebagai komponen teknologi pertanian 

sudah terbukti dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N, P, 

K, dan efisiensi perombakan bahan organik menunjang keberlanjutan 

produktivitas tanah apalagi jika dikaitkan dengan kelestarian 

lingkungan. Peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman belum 

cukup jika tidak dibarengi oleh peningkatan produktivitas tanah. Oleh 

karenanya, dalam pemanfaatannya diperlukan penyuluhan agar 

pemanfaatan pupuk hayati berdampak pada peningkatan usahatani, 

khususnya dalam teknik Jarwo Super.  

2. Teknik aplikasi pupuk hayati merupakan fase kritis yang perlu 

mendapat perhatian. Cara penyimpanan dan distribusi dengan mata 

rantai yang panjang merupakan faktor pembatas pengembangan 

pupuk hayati. Mikroba adalah mahluk hidup yang memerlukan 

persyaratan tertentu untuk berkembang dan mempertahankan 

hidupnya. Dalam hal ini diperlukan penanganan khusus, karena 

memiliki batas waktu kadaluwarsa. Kualitas pupuk hayati harus 

menjadi perhatian utama dalam pengembangannya. Apabila 

ditemukan hasil yang tidak konsisten dan beragam, maka salah satu 

faktor yang mempengaruhinya adalah mutu pupuk hayati.  
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3. Pengembangan pupuk hayati di Indonesia memerlukan dukungan 

implikasi kebijakan pengembangan pupuk hayati untuk dapat 

digunakan secara terpadu dengan pupuk organik dan sintetis, 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat; meningkatan 

nilai pendapatan petani dari penghematan biaya usahatani dan 

peningkatan produksi.  

4. Dukungan kebijakan pemerintah untuk tidak membakar jerami dalam 

cara tanam Jarwo Super agar diperoleh manfaat pengembangan 

penggunaan dekomposer sehingga kandungan bahan organik tanah 

tercukupi  

5. Diperlukan dukungan kebijakan khusus, kebijakan penyuluhan, dan 

sosialisasi dalam mempopulerkan teknologi pupuk hayati dalam 

teknik Jarwo Super, meningkatkan pemahaman petani dan penyuluh 

terhadap manfaat teknologi pupuk hayati. Hingga saat ini belum ada 

kebijakan Pemerintah yang mengatur tentang hal itu, meskipun 

manfaatnya sudah jelas dapat mengefisienkan penggunaan pupuk 

anoraganik dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Melalui 

dukungan implikasi kebijakan pengembangan pupuk hayati 

(termasuk dekomposer) diharapkan dapat berkembang dengan baik 

pada waktu yang akan datang. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN PUPUK HAYATI UNTUK 
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PASANG SURUT 

Mukhlis 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat Utara, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pupuk hayati adalah inokulan berbahan aktif organism hidup atau laten 
dalam bentuk cair atau padat yang memiliki kemampuan untuk 
memobilisasi, memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan hara tidak 
tersedia menjadi bentuk tersedia melalui proses biologis. Di lahan 
pasang surut, kontribusi pupuk hayati masih rendah dibandingkan 
potensinya. Belum berkembangnya pemanfaatan pupuk hayati ini 
berkaitan dengan (1) efektivitas pupuk hayati tidak terlihat langsung, (2) 
kurangnya informasi dan peranan pupuk hayati dalam meningkatkan 
produktivitas tanah maupun tanaman, (3) masalah dalam memperoleh 
produk dengan harga yang terjangkau. Potensi bakteri penambat N 
dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan N tanaman hingga 75%, 
mikroba pelarut P berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan P 
hingga 50%. Bila dibandingkan dengan potensi permintaan pupuk hayati 
dengan kondisi eksis saat ini penggunaan pupuk hayati maupun 
dekomposer, peluang untuk mengembangkan pupuk hayati masih 
terbuka lebar. Penerapan pupuk hayati yang rasional dan spesifik lokasi 
tidak hanya meningkatkan produktivitas, namun juga meningkatkan 
efisiensi pupuk, keuntungan usaha tani, dan kelestarian lingkungan. 
Implikasi kebijakan: (1) penggunaan pupuk anorganik harus disinergikan 
dengan pupuk hayati; (2) terobosan teknologi untuk meningkatkan 
efektivitas maupun teknik produksi pupuk hayati dengan kualitas baik 
dan stabil; (3) perlu uji multi lokasi terhadap beberapa produk pupuk 
hayati yang dihasilkan agar diperoleh inovasi teknologi pemupukan hayati 
yang mantap baik ditinjau dari efektivitasnya maupun aplikasinya pada 
skala yang lebih luas di lahan pasang surut; (4) sosialisasi untuk 
meningkatkan pengetahuan para penyuluh, petani dan berbagai pihak 
dalam pemanfaatan pupuk hayati; dan (5) pengaturan dan regulasi untuk 
menjamin efektivitas dan peredaran pupuk hayati. 

KERANGKA PIKIR 

Potensi dan peluang peningkatan produksi pangan nasional melalui 

pemanfaatan dan optimalisasi pengelolaan lahan pasang surut sangat 

besar dan prospektif. Diperkirakan 9,5 juta hektar dari 20,1 juta hektar 

lahan pasang surut di Indonesia sesuai untuk budidaya pertanian. 
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Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan lahan pasang surut 

diantaranya adalah tingkat produktivitas rendah. Rata-rata produksi padi 

di lahan pasang surut hanya berkisar 3-4 ton/ha atau masih lebih rendah 

dari produksi yang didapatkan di lahan sawah irigasi di Pulau Jawa yang 

telah mencapai 6 - 7 ton/ha. Rendahnya produktivitas ini disebabkan 

lahan pasang surut memiliki kemasaman tanah dan kandungan zat 

beracun (Al, Fe, H2S) tinggi serta ketersediaan unsur hara dalam tanah 

relatif rendah.  

Pemupukan merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan 

pertanian di lahan pasang surut. Namun demikian, pengembangan 

pertanian intensif yang bertumpu pada penggunaan pupuk anorganik 

(kimia) untuk meningkatkan produksi mengakibatkan kebutuhan input 

yang tidak dapat diperbaharui juga meningkat dan konsekuensinya harga 

pupuk dan biaya produksi terus meningkat. Disamping itu, penggunaan 

pupuk anorganik yang terus menerus telah merubah struktur tanah yang 

secara alami remah menjadi pejal (sangat keras) dan selanjutnya 

berdampak pada penurunan kualitas dan kesehatan tanah serta 

kehidupan mikroba di dalamnya. Penggunaan pupuk anorganik yang 

berlebihan terutama N akan memacu perombakan bahan oragnik tanah 

dan penurunan kandungan C-organik.  

Pupuk hayati adalah inokulan berbahan aktif organism hidup atau 

laten dalam bentuk cair atau padat yang memiliki kemampuan untuk 

memobilisasi, memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan hara tidak 

tersedia menjadi bentuk tersedia melalui proses biologis. Prinsip aplikasi 

pupuk hayati pada tanah dan tanaman ialah memperbanyak populasi 

mikroba terpilih sehingga mampu bersaing dengan mikroba asli 

(indigenous). Upaya peningkatan produktivitas lahan yang sekaligus 

memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan 

dengan pemanfaatan pupuk hayati yang berperan dalam (1) 

meningkatkan dan memfasilitasi ketersediaan hara, (2) menghasilkan 

pupuk organik beragen hayati, (3) mengurangi penggunaan pupuk 

anorganik dan bahan energi fosil, dan (4) memperbaiki kesehatan tanah 

dan meningkatkan produktivitas tanah maupun tanaman. Dalam arti 

sempit pupuk hayati bukanlah pupuk yang langsung memberikan hara 

bagi tanaman, tetapi secara tidak langsung meningkatkan ketersediaan 
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hara bagi tanaman. Invasi dan kolonisasi awal dari pupuk hayati yang di 

introduksi dalam jumlah banyak dan bermutu unggul akan memenangkan 

kompetisi dengan mikroba asli, sehingga mempunyai kesempatan untuk 

membantu penyediaan hara dan pertumbuhan tanaman. Pemanfaatan 

pupuk hayati yang sesuai dengan kondisi tanah dan target 

peruntukkannya merupakan alternatif untuk meningkatkan kesuburan 

tanah dan produktivitas tanaman, mengefisienkan penggunaan pupuk 

anorganik, dan mengurangi bahaya pencemaran lingkungan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai mikroba yang 

diisolasi dari lahan pasang surut sangat berpotensi sebagai komponen 

pupuk hayati melalui perannya sebagai perombak bahan organik, 

penambat N, dan pelarut P, sehingga hara-hara yang ada dalam tanah 

menjadi lebih tersedia bagi tanaman. Pupuk hayati Biotara merupakan 

pupuk hayati yang adaptif tanah masam di lahan pasang surut dan efektif 

meningkatkan produktivitas tanaman. Komposisi terdiri dari konsorsia 

mikroba dekomposer (Trichoderma sp), pelarut-P (Bacillus sp), dan 

penambat N (Azospirillium sp). Penggunaan pupuk hayati Biotara 25 

kg/ha yang dikombinasikan dengan pupuk NPK Pelangi 150 - 300 kg/ha 

mampu meningkatkan hasil padi sampai 9,92% dan menghemat 

penggunaan urea sebesar 100 kg/ha (100%). Hasil pengujian dari 10 

isolat Trichoderma menunjukkan bahwa inokulasi Trichoderma selama 2 

minggu pada jerami padi menghasilkan C/N ratio 19,04 – 22,84, 

sedangkan tanpa Trichoderma dihasilkan 34,24. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa isolat-isolat di atas sangat berpotensi sebagai 

komponen pupuk hayati yang adaptif di lahan pasang surut sulfat masam. 

Kombinasi jerami padi + enceng gondok yang dikomposkan 

menggunakan mikroba dekomposer (M-dec atau Trichoderma sp) dengan 

takaran 2 t/ha dapat meningkatkan hasil padi sebesar 51,93 – 52,79 % ( 

2,33 menjadi 3,54 – 3,58 t/ha) dan 14,89 – 22,22 % (4,50 menjadi 5,17 – 

5,50 t/ha) masing-masing untuk lokasi lahan pasang surut sulfat masam 

desa Karang buah (Kabupatem Batola, Kalsel) dan Dadahup (kab. 

Kapuas, Kalteng). Bakteri penambat N (Azotobacter sp) mampu 

mengurangi takaran pemupukan urea yang dianjurkan hingga 75%. 

Isolat-isolat bakteri pelarut fosfat yang diisolasi dari beberapa lokasi di 

lahan pasang surut diketahui mempunyai kemampuan dalam melarutkan 

P di lahan pasang surut. 
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KEBIJAKAN SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA 

Program peningkatan produksi pangan melalui revolusi hijau 

beberapa dekade lalu menyebabkan penggunaan pupuk hayati kurang 

mendapat perhatian, dilain pihak penggunaan pupuk anorganik sangat 

pesat dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, 

penyediaan unsur hara yang cukup berasal dari pupuk anorganik 

belakangan ini terkendala dengan semakin langka dan mahalnya harga 

pupuk. Hingga saat ini pupuk masih disubsidi pemerintah dan harganya 

terus meningkat. Akibatnya, pemupukan yang dilakukan petani belum 

berimbang. Sebagian besar petani padi sawah dan palawija hanya 

menggunakan pupuk Urea sebagai sumber hara N karena harganya lebih 

murah dan pengaruhnya bisa langsung dilihat pada pertumbuhan vegetatif 

tanaman, sedangkan pupuk P dan K tidak banyak digunakan karena 

mahalnya harga atau kelangkaan pupuk KCl dan SP-36. Meskipun saat ini 

telah diproduksi pupuk majemuk NPK, namun kandungan N, P, dan K 

sama (15:15:15) sehingga penerapan pemupukan berimbang tidak tepat. 

Pengertian pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk ke dalam 

tanah untuk mencapai status semua hara esensial seimbang sesuai 

kebutuhan tanaman. 

Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi pupuk hayati di lahan 

pasang surut masih rendah dibandingkan potensinya. Potensi bakteri 

penambat N dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan N tanaman 

hingga 75%, mikroba pelarut P berperan penting dalam meningkatkan 

ketersediaan P hingga 50%. Sedangkan potensi pangsa pasar pupuk 

hayati di lahan pasang surut relatif besar. Estimasi potensi permintaan 

pupuk hayati untuk padi saja sekitar 3.000 – 5.000 t/tahun dan kebutuhan 

dekomposer 15.000 – 30.000 t/tahun. Perkiraan ini didasarkan potensi 

lahan pertanian atau luas areal lahan pertanian di lahan pasang surut dan 

potensi limbah pertanian (jerami, jagung, dan lainnya). Bila dibandingkan 

dengan potensi permintaan pupuk hayati dengan kondisi eksis saat ini 

penggunaan pupuk hayati maupun dekomposer, peluang untuk 

mengembangkan pupuk hayati masih terbuka lebar. Belum 

berkembangnya pemanfaatan pupuk hayati ini berkaitan dengan (1) 

efektivitas pupuk hayati tidak terlihat langsung, (2) kurangnya informasi 

dan peranan pupuk hayati dalam meningkatkan produktivitas tanah 
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maupun tanaman, (3) masalah dalam memperoleh produk dengan harga 

yang terjangkau.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 Usaha memanfaatkan potensi lahan pasang surut memerlukan 

perencanaan yang teliti dan menerapkan teknologi yang tepat untuk 

mengatasi berbagai masalah yang ada. Terkait dengan itu, kebijakan 

pengembangan dan pemanfaatan pupuk hayati perlu difokuskan pada 

aspek :  

1. Penggunaan pupuk anorganik harus disinergikan dengan pupuk hayati 

agar produktivitas tanah dan tanaman meningkat secara berkelanjutan 

2. Terobosan teknologi untuk meningkatkan efektivitas maupun teknik 

produksi pupuk hayati dengan kualitas baik dan stabil sangat 

diperlukan dalam menunjang pengembangan pupuk hayati.  

3. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan beberapa produk formula 

pupuk hayati dan telah teruji pada skala plot serta siap dikembangkan 

secara luas melalui uji multi lokasi. Melalui tahap uji tersebut 

diharapkan akan diperoleh inovasi teknologi pemupukan hayati yang 

mantap baik ditinjau dari efektivitasnya maupun aplikasinya pada skala 

yang lebih luas di lahan pasang surut. 

4. Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan para penyuluh, petani 

dan berbagai pihak dalam pemanfaatan pupuk hayati. 

5. Pengaturan dan regulasi untuk menjamin efektivitas dan peredaran 

pupuk hayati. 
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STOP MEMBAKAR JERAMI, PUPUK MAHAL 
 

A. Kasno, Rasti Saraswati dan Yoyo Sulaeman 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Manfaat jerami sisa hasil panen sudah diketahui secara luas, 
memperbaiki kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah, serta meningkatkan 
produktivitas padi. Kandungan C-organik sebagian besar lahan sawah 
kurang dari 2%. Pengaruh pemberian pupuk NPK tunggal maupun 
majemuk terlihat lebih cepat, sementara pemberian jerami pengaruhnya 
terlihat 3-4 musim setelah aplikasi sehingga ditinggalkan petani. 
Persiapan lahan dilakukan dalam waktu yang sempit, jerami dianggap 
menghambat pengolahan tanah dan dibakar. Pembakaran jerami 
menghilangkan sebagian besar unsur hara yang terkandung dalam 
jerami, dan meniadakan pengaruh jerami terhadap perbaikan sifat fisik 
dan biologi tanah. Hara K yang terserap dalam tanaman padi sebagian 
besar (80%) tersimpan dalam jerami, sehingga pemberian kompos jerami 
2 t/ha dapat mengurangi dosis pupuk KCl 50 kg/ha. Berdasarkan 
berbagai manfaat jerami, kadar C-organik tanah, dan pengelolaan 
ditingkat petani sudah saatnya jerami padi sisa hasil panen distop tidak 
dibakar. Peningkatan kesadaran akan manfaat jerami dan rendahnya 
kadar C-organik lahan sawah perlu digalakan kembali dengan sosialisasi, 
desiminasi, demplot atau denfarm jangka panjang atau show window. 
Subsidi pupuk organik perlu ditinjau kembali sasarannya, dialihkan 
dengan memberi insentif kepada petani yang menggunakan jerami padi 
sisa hasil panen. Aturan tertulis pengembalian jerami sisa hasil panen ke 
lahan perlu digagas baik di tingkat kelompok tani, kampung, desa atau 
kecamatan.  

KERANGKA PIKIR 

Bahan organik tanah merupakan salah satu faktor penentu 

produktivitas lahan terkait dengan kesuburan fisik, kimia dan biologi 

tanah. Pengelolaan lahan yang dilakukan petani saat ini menyebabkan 

kandungan bahan organik tanah sangat rendah. Sebagian besar petani 

mengeluarkan bahan organik sisa hasil panen dari bidang olah dengan 

cara dibakar, ditumpuk di pematang atau diambil untuk pakan ternak 

tanpa mengembalikan kotoran hewan yang dihasilkan ke lahan sawah. 
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Penggunaan bahan organik yang berasal dari jerami tanah sebagai 

bahan pembaik tanah ditinggalkan petani, padahal dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk anorganik (pupuk buatan), 

dan mengurangi pengaruh negatif penggunaan bahan agrokimia. 

Pupuk anorganik sangat terbiasa digunakan petani dan 

pengaruhnya dapat terlihat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. 

Sedangkan manfaat penggunaan bahan organik dari jerami baru dapat 

dirasakan setelah 3-4 musim diaplikasi ke lahan. Peningkatan indeks 

pertanaman mengakibatkan waktu persiapan lahan menjadi sempit, dan 

keberadaan jerami dapat mengganggu kegiatan olah tanah. Oleh karena 

itu jerami sisa hasil panen sering dibakar atau dibuang dari bidang olah. 

Pencanangan Go Green 2010 telah dilakukan, metode 

pengomposan dan pembuatan mikroorganisme lokal (MOL) telah 

didesiminasikan, alat pencacah bahan organik (UPPO) telah dibagikan ke 

kelompok tani yang dibarengi pembuatan rumah kompos. Desiminasi 

manfaat pemberian bahan organik ke lahan sawah sudah dilakuan yang 

disertai pendampingan penggunaannya. Namun demikian petani tidak 

berhenti melakukan pembakaran jerami. Pupuk Urea, NPK, dan SP-36 

disubsidi agar terjangkau oleh petani serta efeknya nyata dapat terlihat 

dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Pelandaian produktivitas 

merupakan tanda bahwa daya sangga tanah mulai menurun, sehingga 

penambahan pupuk tidak bisa lagi berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi secara nyata. 

Bahan organik yang berasal dari jerami bermanfaat meningkatkan 

produktivitas lahan dalam perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah, 

serta mengurangi pengaruh negatif penggunaan bahan agrokimia. Bahan 

organik dapat memperbaiki struktur tanah, memperbaiki distribusi ukuran 

pori, daya pegang air (water holding capacity) tanah dan aerasi menjadi 

lebih baik, serta menurunkan permeabilitas tanah. Pemberian bahan 

organik 15% dapat menurunkan permeabilitas dari 7,49 menjadi 1,08 

cm/jam. Pemberian bahan organik juga berperanan menstabilkan suhu 

tanah, meningkatkan stabilitas agregat, porositas tanah dan kadar air 

tanah, serta menurunkan berat jenis tanah.  
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Pemberian bahan organik dapat membantu menambah unsur hara 

tanaman, zat pengatur tumbuh dan enzim. Kompos jerami padi dapat 

menambah hara K yang kurang akibat hilang bersama panen lebih besar 

daripada penambahan hara K ke dalam tanah. Hara K yang diserap 

tanaman 70 – 80% terakumulasi di jerami padi. Penambahan kompos 

jerami pada lahan sawah berstatus K sedang dan tinggi tidak perlu 

ditambah pupuk KCl. Pemberian pupuk kandang atau kompos jerami 

sebanyak 2 t/ha dapat meningkatkan hasil 12,3 dan 8,3%, namun 

pengaruh pemberian bahan organik perlu waktu yang lama. Pemupukan 

N menjadi efektif bila jerami sisa hasil panen dikembalikan ke lahan 

sawah, bukan dibakar. Pemberian kompos jerami dapat meningkatkan C-

organik, hara N, P, K, Ca, Mg, S, KTK dan KB tanah. Setelah empat 

tahun pemberian jerami dapat meningkatkan pH tanah. 

Bahan organik merupakan sumber energi dan makanan bagi mikro 

dan meso fauna tanah. Peningkatan aktivitas mikroorganisme tanah 

dapat memperlancar proses biokimia hara-hara dalam tanah dan dapat 

meningkatkan ketersediaannya bagi tanaman. Kebutuhan tanaman akan 

hara cukup banyak terutama hara makro, seperti N, P, K, Ca, Mg dan S 

tidak bisa dicukupi dari pemberian bahan organik. Pemberian bahan 

organik tidak dapat menggantikan semua kebutuhan pupuk anorganik. 

Dengan demikian pemberian bahan organik dapat dikombinasikan 

dengan pemberian pupuk anorganik. Produksi padi sawah terlihat 

meningkat setelah musim ke tiga pemberian bahan organik. Pemberian 

jerami padi sisa hasil panen dapat meningkatkan serapan hara K dan 

keseimbangan hara K menjadi positif. Dengan demikian pemberian jerami 

dapat mengurangi pengurasan hara K dan kandungan K dalam tanah 

dapat ditingkatkan. Beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan, 

antara lain mengapa sampai sekarang jerami padi sisa hasil panen tidak 

berhenti dibakar?. 

PERMASALAHAN 

Status C-organik Lahan Sawah rendah 

Pengelolaan lahan yang kurang tepat tanpa penggunaan bahan 

organik berpengaruh terhadap tingkat C-organik tanah. Pada lahan 

sawah yang ditanam 3 kali, persiapan lahan dilakukan dalam waktu yang 
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sempit sehingga jerami sisa hasil panen dibuang dengan tujuan 

mempercepat persiapan lahan. Rata-rata kadar C-organik lahan sawah 

sudah < 2%, bahkan sudah banyak lahan sawah yang kandungan C-

organiknya < 1% terutama pada lahan sawah yang dikelola intensif 

dengan panen 2 – 3 kali setahun. Lahan sawah pasang surut sebagian 

besar mengandung bahan organik yang tinggi, terutama di Privinsi 

Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. 

Lahan sawah intensifikasi sebanyak 65,4 % mempunyai kadar C-

organik < 2%, yang berarti termasuk rendah. Lahan sawah di Sumatera 

Barat yang mempunyai kadar C-organik < 2% adalah 23%, Sumatera 

Selatan 45%, Kalimantan Selatan 37%, Jawa Barat 37%, Jawa Tengah 

78%, Jawa Timur 90%, Sulawesi Selatan 66%, dan Lombok 97%. 

Terdapat gradasi kadar C-organik lahan sawah dimana semakin ke 

Indonesia bagian timur kadar bahan organik semakin rendah. 

Kadar C-organik tanah berpengaruh terhadap efektivitas dan 

efisiensi penggunaan pupuk. Proses biokimia dalam tanah tidak berjalan 

sebagaimana mestinya karena mikroorganisme yang berperan tidak 

berkembang optimal. Tanah tidak dapat memegang hara tanah maupun 

hara yang ditambahkan, sehingga mudah tercuci dan tidak dapat 

dimanfaatkan tanaman dengan baik. 

 

 

Gambar 1. Jumlah contoh (%) berbagai status C-organik tanah sawah di 
Indonesia 
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Pengelolaan Jerami di Tingkat Petani 

Peningkatan indeks pertanaman diharapkan dapat meningkatkan 

produksi padi nasional, selain peningkatan mutu intensifikasi pengelolaan 

lahan sawah. Peningkatan indeks pertanaman menyebabkan waktu 

persiapan lahan menjadi pendek, waktu pelapukan jerami sisa hasil 

panen sangat sedikit dan menyebabkan tanaman menjadi menguning. 

Selain karena menghambat pengolahan tanah yang dilakukan dengan 

menggunakan traktor, juga akan menghambat pertumbuhan awal jika 

jerami sisa hasil panen belum terlapuk. Sebagian besar jerami padi sisa 

hasil panen tidak dikembalikan ke lahan sawah, biasanya dibakar, 

ditumpuk di pematang, diambil untuk makanan ternak dan bahan baku 

jamur merang. 

Jerami yang dibakar tidak dapat meningkatkan kesuburan tanah 

dan kandungan C-organik dalam tanah. Pembakaran jerami akan 

menyebabkan kehilangan C-organik, hara N, P, K, Ca, Mg, Na dan Si. 

Lahan sawah dimana jerami sisa hasil panennya dibakar membutuhkan 

pupuk yang lebih tinggi daripada lahan sawah yang jeraminya 

dikembalikan. 

Kebijakan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produktivitas Lahan 

Kegiatan upaya khusus (UPSUS) yang dilakukan pemerintah 

dimaksudkan untuk meningkatkan produksi padi nasional dengan 

meningkatkan indeks per tanaman. Upaya tersebut dilakukan dengan 

mempercepat waktu tanam. Percepatan tanam dilakukan dengan 

penggunaan alat mesin pertanian, seperti traktor dan mesin tanam 

(transplanter). Penggunaan mesin pertanian akan terganggu dan tidak 

lancar jika jerami sisa hasil panen masih berada di bidang olah. Dengan 

demikian penggunaan jerami sisa hasil panen sebagai sumber bahan 

organik tidak dilakukan dengan baik.  

Alat pencacah bahan organik (UPPO) seperti jerami sisa hasil 

panen telah dibagikan pada tahun 2013 dan 2014 kepada kelompok tani 

ternak. Alat tersebut digunakan untuk mencacah bahan organik yang 

akan dikomposkan dengan tujuan untuk membantu mempercepat 

dekomposisi. Pendampingan penggunaan alat telah dilakukan, namun di 

lapangan penggunaan UPPO tidak optimal digunakan. 
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Subsidi harga pupuk dimaksudkan agar harga pupuk terjangkau 

dan mendorong penggunaannya di tingkat petani sehingga produksi 

tanaman pangan terutama padi meningkat. Penggunaan bahan organik 

diperlukan dalam jumlah yang banyak 2 – 5 t/ha, memerlukan biaya 

transportasi dan tenaga aplikasi yang cukup banyak. Pengaruh 

pemupukan terlihat dalam waktu tidak terlalu lama, sementara pengaruh 

penggunaan kompos jerami terlihat setelah 3 – 4 musim tanam.  

Pertanian kurang menarik bagi tenaga kerja muda yang 

berpendidikan. Mereka meninggalkan desanya dan mencari pekerjaan 

yang disenangi. Sebagian besar pertanian dikerjakan oleh orang yang 

sudah tua dengan pengetahuan dan tenaga yang terbatas. Pertanian 

instan dengan bahan yang cepat terlihat pengaruhnya diterapkan pada 

pertanian lahan sawah saat ini. Jerami padi sisa hasil panen dibakar, 

dibuang, dan lebih senang jika diambil untuk keperluan lain. 

System of Rice Intensification (SRI) telah dikembangkan untuk 

digunakan pada lahan sawah intensifikasi. Sistem ini dilakukan dengan 

menggunakan bahan organik, pengelolaan air, dan tanaman.    

 

PEMECAHAN MASALAH 

Penyadaran kembali manfaat penggunaan bahan organik dan 

kandungan C-organik lahan sawah saat ini bagi peningkatan produktivitas 

lahan dan tanaman perlu dilakukan. Selain itu peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan pengomposan jerami sisa hasil panen juga perlu 

digalakan kembali dengan cara desiminasi dan pendampingan. 

Peningkatan kesadaran manfaat penggunaan bahan organik, 

pengetahuan dan keterampilan pengomposan jerami padi dapat 

mendorong petani untuk tidak membakar jerami. 

Pemupukan berimbang merupakan kunci pengelolaan lahan untuk 

meningkatkan produktivitas padi yang dalam pelaksanaannya diperlukan 

bahan organik in situ. Pupuk dalam pemupukan berimbang menjadi 

efektif dan efisien jika disertai perbaikan tanah dengan pemberian bahan 

organik. Untuk itu jerami sisa hasil panen perlu dimanfaatkan untuk 

penerapan pemupukan berimbang yang baik dan tidak dibakar. 

Pembakaran jerami dapat menyebabkan sebagian besar hara yang 

terkandung dalam jerami hilang ikut teruapkan, dan tidak berpengaruh 
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terhadap sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Untuk itu pembakaran jerami 

harus distop. 

Berdasarkan manfaat jerami terhadap peningkatan produktivitas 

lahan, efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk, serta peningkatan 

produksi padi sawah, maka jerami padi sisa hasil panen perlu digunakan 

sebagai sumber bahan organik yang dimasukkan kembali ke lahan 

sawah. Dengan demikian tidak ada alasan jerami dibakar. 

Subsidi pupuk organik perlu ditinjau kembali, apakah sudah sampai 

ke sasaran. Subsidi dapat diberikan langsung ke petani sebagai insentif 

penggunaan jerami padi sisa hasil panen sebagai sumber bahan organik. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Jerami sisa hasil panen sangat bermanfaat meningkatkan 

kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah, daya sangga tanah serta 

produksi padi. Lahan sawah yang diberi bahan organik tanah menjadi 

dalam, meningkatkan populasi fauna tanah dan udara tanah. Peningkatan 

kesadaran mafaat jerami sisa hasil panen perlu dilakukan kembali dengan 

desiminasi, demplot atau demfarm jangka panjang. 

Subsidi pupuk organik yang saat ini diberikan lewat Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) perlu ditinjau kembali. Subsidi dapat dialihkan untuk 

memberi insentif kepada petani yang menggunakan jerami sisa hasil 

panen sebagai sumber bahan organik. Insentif dapat diberikan lewat 

pengurus kelompok tani, atau perangkat desa. Evaluasi keefektifan 

pemberian insentif untuk mendukung penggunaan jerami in situ perlu 

dilakukan setiap musim tanam. 

Peraturan tertulis tentang keharusan setiap petani mengembalikan 

jerami sisa hasil panen ke lahan sawah. Peraturan dapat dilakukan pada 

tingkat kelompok tani, tingkat RT/RW, kampung atau tingkat desa. 

RUJUKAN 

Adam J. 2013. Alternatives to open-field burning on paddy Farm. 
Agricultural and Food Policy Studies Institute, Malaysia. OPTIONS 
Vol. 18: 1-5. 
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REVITALISASI PEMANFAATAN PEMBENAH TANAH DALAM 
MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI 

PEMUPUKAN 

Wiwik Hartatik 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pembenah tanah sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan 
produktivitas lahan sub optimal serta meningkatkan efisiensi penggunaan 
pupuk. Penggunaan pupuk pada lahan sub optimal menjadi tidak efisien 
apabila faktor pembatas utama tanah tidak diperbaiki diantaranya dengan 
penggunaan pembenah tanah. Pemanfaatan pembenah tanah dewasa ini 
belum optimal karena beberapa kendala yaitu aplikasi pembenah tanah di 
tingkat petani masih rendah, penyediaan pembenah tanah relative 
terbatas dan beberapa harganya mahal, bulky,dosis aplikasinya relatif 
tinggi,sehingga memerlukan tenaga kerja dan biaya yang cukup 
tinggi,pengaruh pembenah tanah terlihat dalam jangka panjang, banyak 
bermunculan pembenah tanah alternatif seperti soil neutralizer, biosoil 
neutralizer, kapur aktif yang perlu dibuktikan efektivitasnya. Pembenah 
tanah hayati perlu dievaluasi efektifitasnya, penyimpanan dan batas 
kadaluwarsa. Program revitalisasi pemanfaatan pembenah tanah 
diperlukan untuk mendukung peningkatan efisiensi pemupukan.Inovasi 
teknologi pembenah tanah yang berkualitas dengan harga yang relatif 
murah dan mudah aplikasinya perlu dikembangkan dengan tujuan selain 
memperbaiki sifat tanah juga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. 
Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong tumbuhnya industri 
penyedia pembenah tanah di daerah yang mempunyai bahan baku 
melimpah, perbaikan sarana dan prasana serta peningkatan pengawasan 
mutu pembenah tanah. Penyuluhan yang intensif tentang pemilihan 
pembenah tanah yang sesuai dengan faktor pembatas tanah, cara dan 
dosis aplikasi serta peranan pembenah tanah perlu dilakukan terus 
menerus agar petani lebih faham sehingga produktivitas tanah dan 
tanaman serta efisiensi pemupukan dapat meningkat.  

KERANGKA PIKIR 

Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik 

atau mineral berbentuk padat dan cair yang mampu memperbaiki sifat 

fisik, kimia dan biologi tanah. Lahan suboptimal merupakan lahan yang 
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telah mengalami degradasi atau lahan yang mempunyai tingkat 

kesuburan yang rendah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan 

tanaman secara optimal. Lahan suboptimal terdiri dari tanah mineral 

masam baik pada lahan kering maupun lahan sawah bukaan baru dan 

tanah rawa. 

Peranan pembenah tanah diantaranya adalah pemantapan agregat 

tanah, merubah sifat hidrophobik dan hidrofilik sehingga dapat merubah 

kapasitas menahan air dan meningkatkan kemampuan tanah dalam 

memegang hara dengan cara peningkatan kapasitas tukar kation, 

selanjutnya pembenah tanah dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi 

tanah. Bahan pembenah tanah dapat dibedakan menjadi alami dan 

sintetis. Berdasarkan senyawa pembentuknya terdiri dari pembenah 

tanah anorganik (Zeolit, Kapur, Dolomit, Gypsum,dan Biochar) organik 

(bahan organik, limbah organik) dan hayati (mikroba penghasil 

eksopolisakarida). 

Pembenah tanah sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan 

produktivitas lahan sub optimal serta meningkatkan efisiensi penggunaan 

pupuk.Penggunaan pupuk pada lahan sub optimal menjadi tidak efisien 

apabila faktor pembatas utama tanah tidak diperbaiki.Aplikasi pembenah 

tanah merupakan kunci keberhasilan produksi dan efisiensi pemupukan, 

oleh karena itu lahan sub optimal memerlukan perbaikan dengan 

penggunaan pembenah tanah agar pemupukan menjadi lebih efisien dan 

tidak mubazir. 

Pemupukan pada lahan sub optimal akan tidak efisien apabila 

faktor pembatas utama tanah tidak diperbaiki. Sebagai contoh dewasa ini 

sebagian besar lahan sawah dan lahan kering mempunyai kandungan C-

organik yang rendah (< 2%), hal ini menyebabkan pemupukan yang 

diberikan menjadi tidak efisien apabila tanahnya tidak diperbaiki terlebih 

dahulu menggunakan pembenah tanah organik berupa bahan organik, 

dalam hal ini pemberian bahan organik menjadi hal yang utama, agar 

pemupukan menjadi lebih efisien. Untuk hal tersebut dalam rangka 

meningkatkan efisiensi pemupukan, maka pemanfaatan pembenah tanah 

mutlak diperlukan pada lahan-lahan suboptimal. 
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Kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan pembenah tanah 

selama ini belum kondusif untuk mendorong petani memperbaiki 

lahannya.Bantuan pembenah tanah seperti kapur untuk memperbaiki 

lahan mineral masam selama ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh 

petani, sehingga pemberian pupuk menjadi tidak efisien.Revitalisasi 

pemanfaatan pembenah tanah dalam mendukung efisiensi pemupukan 

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. 

PERMASALAHAN 

Lahan suboptimal umumnya merupakan lahan yang mempunyai 

kesuburan fisik, kimia dan biologi yang rendah sehingga memerlukan 

pembenah tanah untuk meningkatkan produktivitas tanah dan 

tanaman.Persepsi sebagian petani perlu diluruskan bahwa pembenah 

tanah bukan merupakan pupuk sumber hara tanaman, tetapi bahan yang 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

Aplikasi pembenah tanah di tingkat petani masih rendah,hal ini 

karena penyediaan relatif terbatas, dosis aplikasinya relatif tinggi, bulky 

dan pengaruhnya terlihat dalam jangka panjang. Dosis aplikasi pembenah 

tanah umumnya tinggi sehingga memerlukan tenaga kerja dan biaya yang 

cukup tinggi. 

Saat ini banyak bermunculan pembenah tanah alternative seperti 

soil neutralizer, biosoil neutralizer, kapur aktif yang perlu dibuktikan 

efektivitasnya. Beberapa jenis pembenah tanah sintetis (buatan pabrik) 

seperti Poly acrylamine PAM), hydrostock mahal harganya tidak 

terjangkau oleh petani dan beberapa bisa berdampak negatif terhadap 

lingkungan.Sedangkan pembenah tanah hayati perlu dievaluasi 

efektifitasnya, penyimpanan dan batas kadaluwarsa. Perhatian 

pemerintah dalam mendorong berkembangnya industri penyedia 

pembenah tanah perlu ditingkatkan. Kualitas pembenah tanah telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 70/ 2011 lebih ditingkatkan 

implementasinya dalam rangka pengawasan mutu pembenah tanah untuk 

mengurangi beredarnya pembenah tanah yang berkualitas rendah. 

Subsidi pupuk organik dalam bentuk pupuk organik granul dengan 

jumlah 300 kg/ha sangat jauh mencukupi untuk berperan sebagai 
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pembenah tanah apalagi dalam meningkatkan efisiensi 

pemupukan.Bentuk granul juga kurang efektif dalam perbaikan sifat tanah 

sehingga kurang berperan dalam peningkatan efisiensi pemupukan. 

Dewasa ini aplikasi pemupukan berlebihan melebihi dosis 

rekomendasi sehingga efisiensi pemupukan menjadi menurun, ditambah 

lagi kondisi lahan sub optimal mempunyai kandungan bahan organik yang 

rendah sehingga pemupukan makin tidak efisien.Oleh karena itu 

perbaikan tanah dengan pembenah tanah sangat diperlukan untuk 

meningkatkan efisiensi pemupukan. 

PEMECAHAN MASALAH 

Penyediaan pembenah tanah organik melalui teknologi yang relatif 

mudah dan murah berupa pengadaan bahan organik insitu dan 

terbarukan,perlu ditingkatkan melalui penanaman tanaman sumber bahan 

organik dengan system alley cropping, strip cropping, tanaman penutup 

tanah umumnya berupa legume dalam rotasi tanaman atau pada saat 

menunggu/bera penanaman tanaman utama dan mengembalikan sisa 

panen ke lahan usahatani. 

Saat ini harga pupuk dan subsidi pupuk semakin meningkat, 

sehingga ke depan diharapkan pemupukan lebih efisien. Oleh karena itu 

perbaikan lahan suboptimal perlu diupayakan antara lain dengan 

penggunaan pembenah tanah agar efisiensi pemupukan dapat 

ditingkatkan. Pemilihan jenis pembenah tanah disesuaikan dengan faktor 

pembatas tanah yang harus diatasi, dosis serta cara aplikasi perlu 

disosialisasikan agar petani faham akan kegunaan dari pembenah tanah. 

Mendorong tumbuhnya industri kecil-menengah di lokasi yang 

mempunyai deposit pembenah tanah alami dan perbaikan sarana dan 

prasarana yang diperlukan. Kebijakan pemerintah dalam pemberian 

bantuan modal dan mesin dalam industri kecil menengah dalam 

penyediaan pembenah tanah. 

Pemberdayaan kelompok tani dalam penyediaan dan penggunaan 

pembenah tanah, denfarm, dan penyuluhan tentang peranan dan manfaat 

pembenah tanah. Pemilihan jenis pembenah tanah yang disesuaikan 
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dengan faktor pembatas utama dari tanah yang diusahakan menjadi hal 

yang penting untuk perbaikan tanah yang lebih optimal. 

Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan mutu dan 

menerapkan standar mutu pembenah tanah belum optimal.Inovasi 

teknologi pembenah tanah yang berkualitas dengan harga yang relatif 

murah dan mudah aplikasinya perlu dikembangkan dengan tujuan selain 

memperbaiki sifat tanah juga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. 

Ke depan efisiensi pemupukan menjadi hal yang penting untuk 

mengurangi subsidi pupuk dan pencemaran lingkungan, oleh karena 

peranan pembenah tanah sangat diperlukan sehingga diperlukan 

revitalisasi pemanfaatan pembenah tanah dalam rangka meningkatkan 

efisiensi pemupukan.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Kebijakan pemerintah yang mendorong tumbuhnya industri 

penyedia pembenah tanah di daerah yang mempunyai bahan baku 

melimpah, untuk mengatasi masalah transportasi karena jumlah 

pembenah tanah yang dibutuhkan cukup tinggi serta perbaikan sarana 

dan prasana yang diperlukan industri. 

Program subsidi/insentif dari pemerintah dalam upaya perbaikan 

produktivitas lahan-lahan sub optimal dengan pemanfaatan pembenah 

tanah yang berkualitas. Hal ini akan menguntungkan karena efisiensi 

pemupukan juga akan meningkat sehingga subsidi pupuk bisa menurun.  

Penyuluhan yang intensif tentang pemilihan pembenah tanah yang 

sesuai dengan faktor pembatas tanah, penyediaan, cara dan dosis 

aplikasi serta peranan pembenah tanah perlu dilakukan terus menerus 

agar petani faham sehingga produktivitas tanah dan tanaman serta 

efisiensi pemupukan dapat meningkat.  

Program revitalisasi pemanfaatan pembenah tanah diperlukan 

untuk mendukung peningkatan efisiensi pemupukan. Inovasi teknologi 

pembenah tanah yang berkualitas dengan harga yang relatif murah dan 

mudah aplikasinya perlu dikembangkan dengan tujuan selain 

memperbaiki sifat tanah juga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. 
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PEREDARAN PUPUK PALSU SANGAT MENGKHAWATIRKAN 

Irawan dan A. Kasno 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN 

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan 
dalam peningkatan produktivitas tanaman. Ketersediaan pupuk sesuai 
dengan prinsip enam tepat sangat diperlukan untuk mencapai sasaran 
produksi pertanian nasional dan ketahanan pangan berkelanjutan. Fakta 
di lapangan menunjukkan banyak jenis dan merek pupuk yang 
dipasarkan ternyata palsu, yakni tidak ada kesesuaian atara informasi 
yang tertera pada label dengan kadar hara yang terkandung didalam 
pupuk tersebut. Peredaran pupuk palsu tersebut sangat merugikan, baik 
pada tingkat petani maupun nasional. Pupuk palsu akan merugikan petani 
melalui penurunan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman padahal 
petani sudah mengeluarkan biaya untuk pemupukan. Secara nasional 
penggunaan pupuk palsu akan mengganggu pencapaian swasembada 
pangan, khususnya padi/beras dan ketahanan pangan nasional. Tugas 
pokok dan fungsi Tim atau Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
(KP3) di kabupaten/kota perlu direvitalisasi dengan memanfaatkan 
perangkat uji pupuk (PUP dan PUPO) sebagai alat bantu pengawasan 
mutu pupuk. Diharapkan pengawasan mutu pupuk yang dilakukan secara 
berkala, kontinyu, dan semi kuantitatif akan dapat melindungi petani dari 
peredaran pupuk palsu.  

KERANGKA PIKIR 

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat 

menentukan dalam peningkatan produktivitas tanaman. Ketersediaan 

pupuk sesuai dengan prinsip enam tepat sangat diperlukan untuk 

mencapai sasaran produksi pertanian nasional dan ketahanan pangan. 

Prinsip enam tepat yang dimaksud adalah tepat jenis, jumlah, harga, 

tempat, waktu dan mutu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 

dalam rangka penyediaan pupuk untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. 

Sebagai contoh untuk penyediaan pupuk Pemerintah mengelola pupuk 

bersubsidi sehingga harga pupuk tersebut relatif terjangkau oleh petani.  

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan 

penyalurannya disubsidi dan dilaksanakan atas dasar program 
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Pemerintah. Pupuk bersubsidi, khususnya pupuk anorganik mencakup 

Urea, ZA, SP-36 dan NPK (15:15:15). Terhadap pupuk bersubsidi 

tersebut pemerintah melakukan pengawasan melalui Komisi Pengawasan 

Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi masih menimbulkan 

permasalahan, misalnya para petani masih kesulitan mengakses pupuk 

bersubsidi, terjadi kelangkaan pupuk, dan harga pupuk bersubsidi lebih 

tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET). Menurut hasil penelitian 

yang dilakukan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) 

implementasi kebijakan pupuk bersubsidi selama periode 2009-2011 

masih banyak menemui kendala dan permasalahan. Salah satu 

permasalahan yang terkait dengan aspek pengawasan dinyatakan bahwa 

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat propinsi dan 

kabupaten/kota belum menjalankan fungsinya secara optimal, tidak 

memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan 

pengawasan, termasuk kurangnya dana untuk melakukan pengawasan. 

Di sisi lain beban anggaran negara untuk subsidi pupuk terus meningkat, 

sebagai contoh subsidi pupuk pada tahun 2003 sebesar Rp 0,8 triliun 

meningkat jadi Rp 23,1 triliun pada tahun 2014.  

Hasil studi Balai Penelitian Tanah menunjukkan bahwa dari 130 

contoh pupuk yang dianalisis terdapat 81,5% pupuk palsu yang beredar di 

lokasi studi (Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). 

Jumlah pupuk palsu berdasarkan lokasi studi adalah Lampung (83,7%), 

Jawa Barat (80%), Jawa Timur (73%), dan Jawa Tengah (94%). Kriteria 

kandungan hara pupuk yang tidak sesuai dengan label (palsu) adalah 

apabila nisbah kandungan hara pupuk berdasarkan analisis laboratorium 

dengan kandungan hara pada label pupuk tersebut kurang dari 80%. 

Hasil studi yang serupa pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 

peredaran pupuk palsu masih cukup tinggi, yakni di Jawa Barat (63%), 

Jawa Tengah (50%), dan Lampung (40%). Mengingat hal tersebut 

peredaran pupuk palsu masih “marak” dan perlu ditangani secara serius. 

Hal itu juga sejalan dengan semakin banyaknya pupuk alternatif yang 

beredar di lapangan. Sebagai contoh hingga Desember 2015, jumlah 

pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian mencapai 

1.340 merek  
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KRITIK ATAS KEBIJAKAN SAAT INI 

Peredaran pupuk palsu sebagaimana diuraikan di atas sangat 

merugikan, baik pada tingkat petani maupun nasional. Penggunaan 

pupuk palsu akan merugikan petani melalui penurunan kesuburan tanah 

dan produktivitas tanaman. Secara nasional penggunaan pupuk palsu 

akan mengganggu pencapaian swasembada pangan, khususnya 

padi/beras dan ketahanan pangan nasional. 

Pengawasan pupuk dilakukan oleh KP3, kelembagaan ad hock yang 

memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

terhadap pengadaan, penyaluran sekaligus memantau HET pupuk 

bersubsidi. Secara umum tugas dan fungsi KP3 adalah merumuskan 

kebijakan daerah dalam hal distribusi, penyimpanan, perdagangan dan 

pemanfaatan pupuk dan pestisida agar efisien dan efektif, sehingga KP3 

memiliki fungsi yang sangat strategis, khususnya dalam melindungi para 

petani agar memperoleh pupuk yang dibutuhkan ketika diperlukan, yakni 

saat musim tanam berlangsung. 

Namun demikian berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa KP3 

umumnya dalam keaadaan "mati suri". Personalia KP3 tergolong lengkap, 

meliputi berbagai instansi terkait dilandasi aspek legal berupa Surat 

Keputusan Kepala Daerah, Gubernur untuk provinsi atau Bupati/Walikota 

untuk kabupaten/kota, tetapi kegiatannya nyaris kurang terdengar.  

Belum optimalnya kinerja KP3 mungkin sekali disebabkan oleh belum 

terbangunnya net-working thinking yang utuh diantara para pihak yang 

terlibat dalam urusan pengawasan pupuk bersubsidi. Hal ini dapat 

dipahami, karena berdasarkan temuan di lapangan, ternyata banyak KP3 

di Kabupaten/Kota yang kurang mendapat "penghormatan" dari para 

anggotanya.  

Dihadapkan pada kondisi nyata di lapangan, antara lain maraknya 

pupuk palsu maka sudah saatnya KP3 merevitalisasi diri, antara lain 

mampu menampilkan diri sebagai kelembagaan ad hock yang benar-

benar berpijak pada kepentingan para petani, bukan kepanjangan tangan 

dari produsen pupuk. KP3 juga dibentuk bukan hanya untuk memuluskan 

para distributor pupuk untuk menyelenggarakan bisnisnya. Sebaliknya 
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KP3 mesti mampu menjadi "dewa penolong" para petani dalam rangka 

memperoleh pupuk yang berkualitas, bukan pupuk palsu.  

Kondisi di lapangan yang ditunjukkan oleh maraknya pupuk palsu 

mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan kualitas pupuk di 

lapangan, tidak cukup hanya dengan “screening” pada tingkat 

pendaftaran dan ijin edar produk pupuk melalui uji mutu dan uji 

efektivitas. Pengawasan kualitas pupuk tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang dapat mendeteksi kualitas pupuk secara 

cepat dan akurat pada tingkat pedagang besar (grosir) sehingga dapat 

mencegah peredaran pupuk palsu tersebut kepada petani. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Peraturan perundangan terkait dengan pupuk dan perpupukan sudah 

cukup memadai, namun implementasinya di lapangan masih perlu 

ditingkatkan, termasuk penegakan hukumnya. Terkait dengan mutu dan 

spesifikasi pupuk terdapat 7 buah SNI (Standar Nasional Indonesia), 

yakni untuk pupuk urea (SNI 02-2801-2010), TSP (SNI 02-0086-2005), 

KCl (SNI 02-2805-2005), ZA (SNI 02-1760-2005), Super Fosfat tunggal 

(SNI 02-6246-2010), Fosfat Alam (SNI 02-3776-2005), dan NPK padat 

(SNI 02-2803-2012). Kemudian Peraturan Menteri Pertanian No. 

43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran 

Pupuk Anorganik, dan No. 70/Permentan/SR.140/10/2010 tentang Pupuk 

Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah telah dibuat. Kegiatan 

sosialisasi dan implementasi tentang peraturan tersebut masih perlu 

dilakukan dan ditingkatkan intensitasnya agar semua UKM (Usaha Kecil 

dan Menengah), dan pengusaha pupuk mengerti akan SNI dan 

Permentan tersebut sehingga kualitas pupuk yang beredar dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun hukum.  

Balittanah sudah menghasilkan alat uji pupuk berupa Perangkat Uji 

Pupuk (PUP) untuk pupuk an-organik dan PUPO (Perangkat Uji Pupuk 

Organik). Perangkat Uji Pupuk merupakan alat bantu untuk menetapkan 

kadar hara dalam pupuk di lapangan, yang dilakukan dengan mudah, 

cepat, dan akurat. PUP digunakan untuk menganalisis hara N, P, dan K 

dalam pupuk baik pupuk tunggal maupun majemuk. Alat bantu ini dapat 

digunakan untuk menganalisis sebanyak lebih kurang 50 buah contoh 
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pupuk. Kemudian PUPO dapat digunakan untuk menganalisis kadar C, N, 

P, K, pH, dan Fe pada pupuk atau bahan organik. Peran PUPO semakin 

penting karena pada umumnya pengelolaan lahan pertanian yang dikelola 

intensif tanpa penggunaan bahan organik menyebabkan kandungan C-

organik tanah akan semakin rendah. Di sisi lain peningkatan kesadaran 

penggunaan bahan organik oleh para petani membuat banyak produsen 

pupuk organik berlomba-lomba memproduksi dan menjual pupuk organik. 

Tidak mustahil sebagian pupuk organik yang beredar di pasar atau 

berupa komponen paket bantuan kepada petani juga palsu atau tidak ada 

kesesuaian antara label dan kandungan bahan organik di dalam pupuk 

tersebut. Hal itu pernah terjadi di daerah sentra produksi padi, seperti 

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat para 

petaninya menolak menggunakan pupuk organik komersial karena 

mutunya tidak lebih baik daripada pupuk organik atau kompos buatan 

petani setempat. 

 Sehubungan dengan itu maka Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida diharapkan secara aktif melakukan pengawasan mutu pupuk 

dengan menggunakan alat uji pupuk tersebut. Kegiatan uji pupuk tersebut 

dilakukan setiap menjelang musim tanam, misalnya pada bulan-bulan 

September-Oktober dan Maret-April untuk melindungi petani padi dan 

palawija. Lokasi uji pupuk adalah di gudang-gudang pedagang besar 

pupuk, di tingkat kabupaten dan kecamatan. Hasil uji pupuk tersebut 

menjadi bahan kebijakan perpupukan, misalnya menahan peredaran 

pupuk yang dinyatakan palsu, termasuk juga bahan pelaporan Tim KP3 

kepada pihak kepolisian menyangkut pemalsuan pupuk. 
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STRATEGI PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN DALAM 
RANGKA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

Fahmuddin Agus 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Perubahan iklim mempengaruhi sifat-sifat tanah dan pertumbuhan 
tanaman. Beberapa praktik pengelolaan tanah berpotensi mengurangi 
kerentanan tanah dan tanaman terhadap kondisi iklim yang ekstrim yang 
disebabkan oleh fenomena perubahan iklim.. Gejala utama dari 
perubahan iklim seperti peningkatan suhu atmosfer, awal musim hujan 
dan musim kemarau yang sulit diprediksi, dan keadaan iklim ekstrim 
basah atau ektrim kering mengganggu pertumbuhan dan produksi 
tanaman. Beberapa pendekatan pengelolaan tanah dapat dipilih untuk 
meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan iklim dan iklim ekstrim. 
Ini termasuk konservasi tanah vegetatif dan konservasi tanah teknik sipil 
(engineering), penggunaan mulsa, pemanenan air, pengelolaan hara, 
ameliorasi tanah dan manajemen biologi tanah. Pengelolaan bahan 
organik tanah sangat penting dalam beradaptasi terhadap perubahan 
iklim karena berperan penting dalam meningkatkan kapasitas tanah 
menyimpan air, meningkatkan kapasitas infiltrasi dan perkolasi tanah, 
menyangga suhu tanah, meningkatkan kesuburan tanah dan 
meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Terdapat sejumah teknik 
pengelolaan bahan organik dan praktek pengelolaan dan konservasi 
tanah yang relatif sederhana, murah dan mudah untuk diterapkan, namun 
sering diabaikan. Diperlukan dorongan dari pemerintah agar teknik yang 
sederhana namun sangat bermanfaat ini dapat diterapkan secara meluas. 
Penyuluhan untuk aspek ini selain menggunakan media konvensional 
seperti media cetak, perlu juga mengaplikasikan berbagai media sosial 
yang sudah banyak digunakan di pedesaan.   

KERANGKA PIKIR 

Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) telah menyebabkan 

perubahan iklim yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas 

tanaman. Pada akhir abad ini, suhu udara dapat meningkat setinggi 4.0 

°C dibandingkan dengan suhu pada tahun 1980-1999, jika aksi mitigasi 

yang ”deep cut” tidak diimplementasikan secara global. Dengan 

peningkatan suhu setinggi ini, proses iklim lain juga berubah secara 
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signifikan, termasuk cuaca yang tidak menentu, curah hujan yang sangat 

tinggi dan musim kemarau yang panjang. Perubahan ini mempengaruhi 

tanah, biota, dan produksi pertanian.  

Tanaman pertanian, terutama tanam semusim, adalah tanaman 

yang paling rentan dipengaruhi oleh perubahan iklim disebabkan akarnya 

yang pendek sehingga mudah mengalami kekeringan pada musim 

kemarau dan batangnya yang rendah menyebabkan tanaman ini mudah 

mati bila terjadi genangan air. 

Kejadian iklim ekstrim seperti El Niño dan La-Niña-yang akhir-akhir 

ini terjadi dengan frekuensi dan intensitas lebih tinggi, berakibat pada 

lebih seringnya gagal panen, kerusakan sumberdaya lahan pertanian, 

dan peningkatan intensitas serangan hama dan penyakit tanaman. 

Perubahan pola curah hujan meningkatkan kemungkinan kegagalan 

pertumbuhan tanaman yang pada gilirannya mengancam produksi 

tanaman.  

Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan tingkat rumah 

tangga, nasional, dan global. Pada skala global, masalah kekurangan 

pangan akibat perubahan iklim cenderung terjadi di negara-negara 

berkembang. Kecukupan pangan hanya dapat dicapai bila dilakukan 

perbaikan pada metode pengelolaan tanah, pengendalian organisme 

pengganggu tanaman, dan pengembangan varietas tanaman yang 

toleran terhadap perubahan iklim. 

Tanah cenderung terpengaruh secara negatif oleh perubahan iklim 

yang ekstrim dalam bentuk erosi dipercepat, kerusakan agregat tanah, 

pencucian hara, kekeringan tanah, dan penurunan populasi dan aktivitas 

mikroba tanah. Makalah ini menguraikan tentang ancaman perubahan 

iklim terhadap kualitas tanah, peluang untuk meningkatkan ketahanan 

(resilence) tanah, dan berbagai pilihan teknik pengelolaan tanah yang 

bisa dipilih untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang merugikan. 

Makalah ini ditutup dengan rekomendasi terhadap pengambil kebijakan 

untuk menggiatkan pengelolaan tanah yang adaptif.  
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PERMASALAHAN 

Perubahan iklim mempengaruhi tanah karena pengaruhnya 

terhadap siklus karbon, nitrogen dan siklus hidrologi. Sebaliknya, proses 

antropogenik yang terjadi pada tanah juga mempengaruhi iklim karena 

emisi atau sekuestrasi GRK dari tanah. Perubahan iklim berdampak 

terhadap dinamika bahan organik tanah, dan berbagai sifat-sifat tanah 

yang berhubungan dengan bahan organik, air tanah, dan erosi tanah. Ada 

beberapa elemen dari perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas 

tanah, antara lain peningkatan suhu udara, curah hujan ekstrim tinggi, 

kekeringan, dan ketidak-menentuan (unpredictability) awal musim hujan.  

Peningkatan suhu udara akan meningkatkan kegiatan 

mikroorganisme tanah yang selanjutnya meningkatkan laju perombakan 

bahan organik pembentuk agregat tanah. Proses perombakan bahan 

organik sebenarnya penting dalam proses penyediaan hara untuk 

tanaman, namun proses perombakan yang terlalu cepat dapat 

mempengaruhi agregat tanah dan dapat menjadi sumber emisi gas CO2. 

Peningkatan suhu gobal juga menyebabkan mencairnya gunung es di 

daerah kutub dan selanjutnya meningkatkan muka air laut. Hal ini 

berakibat pada penggenangan daerah pantai dan salinisasi pada areal 

pertanian dataran rendah yang terpengaruh rendaman. Areal pulau-pulau 

kecil akan sangat terpengaruh oleh proses ini disebabkan luasnya 

dataran pantai. Kadar garam yang tinggi mengakibatkan pecahnya 

agregat tanah dan terganggunya pertumbuhan tanaman karena 

ketidakseimbangan hara, serta terhambatnya penyerapan unsur makro 

seperti kalium, kalsium dan magnesium karena dominasi natrium. 

Cuaca yang tidak menentu, terutama tidak beraturannya 

kedatangan awal musim hujan, menyebabkan ketidakpastian 

ketersediaan air tanah dan karena itu menyulitkan bagi petani 

menentukan saat bertanam. Teknologi prediksi curah hujan adalah kunci 

untuk menghindari kekurangan air atau air yang berlebihan. Ini bisa 

digabungkan dengan teknologi pengelolaan bahan organik tanah dan 

pemilihan varietas unggul yang adaptif terhadap berbagai kondisi lahan 

yang tidak optimal. 
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Perubahan iklim juga berhubungan dengan tingginya intensitas 

curah hujan yang berakibat pada pecahnya agregat tanah. Proses ini 

dikenal dengan erosi percikan (splash erosion) yang menyebabkan 

penyumbatan pori tanah sehingga volume air limpasan juga meningkat 

dan selanjutnya meningkatkan erosi lembar (sheet erosion), erosi alur (rill 

erosion), dan erosi jurang (gully erosion) yang merugikan bagi pertanian. 

Erosi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan daya dukung 

lahan untuk produksi pertanian serta dapat menyebabkan peningkatan 

sedimentasi di sungai. Curah hujan yang sangat tinggi dengan intensitas 

yang jauh melebihi kapasitas infiltrasi tanah juga merupakan penyebab 

banjir dan hal ini berkaitan dengan buruknya sistem pengelolaan tanah 

dan buruknya sifat fisik asli tanah. Erosi lembar juga merupakan awal dari 

pengerasan lapisan permukaan (surface sealing).  

Faktor yang mempengaruhi limpasan permukaan meliputi: jumlah, 

intensitas dan distribusi hujan, tekstur tanah, kemiringan dan panjang 

lereng, serta cara pengelolaan tanah. Limpasan permukaan dapat 

dikurangi dengan peningkatan tutupan lahan dengan tumbuhan dan 

berbagai sistem konservasi tanah.  

Kekurangan air karena durasi musim kemarau yang lebih lama 

menyebabkan kekeringan tanah, diikuti oleh mengkerut dan retaknya 

tanah (terutama tanah bermineral montmorillonit) yang pada gilirannya 

menyebabkan kerusakan akar. Kekeringan juga mengurangi ketersediaan 

dan menghambat penyerapan hara oleh tanaman. Tahap awal 

pertumbuhan tanaman sangat sensitif terhadap kekeringan.  

PEMECAHAN MASALAH 

Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah suatu keharusan di 

semua sektor, terutama di bidang pertanian sebagai salah satu sektor 

yang paling rentan (vulnerable). Penggunaan bahan organik merupakan 

kunci dalam aksi adaptasi karena dapat memperbaiki fisik, kimia, dan 

biologi tanah. Penggunaan bahan organik dalam bentuk mulsa, 

pencampuran sisa tanaman ke dalam tanah, dan penggunaan pupuk 

kandang dapat mengurangi kepadatan tanah, meningkatkan porositas 

makro dan porositas air tersedia yang pada gilirannya meningkatkan 
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kapasitas infiltrasi, daya tanah memegang air dan kapasitas perkolasi 

tanah. Sifat seperti ini diperlukan untuk meningkatkan ketahanan tanah 

terhadap kekeringan dan genangan air. Sifat kimia tanah juga dapat 

diperbaiki dengan pemberian bahan organik, namun ini sangat tergantung 

pada kualitas bahan organik yang digunakan. Pupuk kandang misalnya, 

lebih unggul dibandingkan pupuk kimia dalam hal penyediaan unsur hara 

makro dan hara mikro. Jerami padi mengandung kalium relatif tinggi, 

namun miskin N dan P serta hara mikro, kecuali Si. Bahan organik yang 

berasal dari tanaman leguminose mengandung nitrogen relatif tinggi dan 

bersifat mudah terdekomposisi karena rasio C/N-nya yang relatif rendah 

dibandingkan jerami padi atau berangkasan jagung. Bahan organik juga 

berfungsi sebagai donor elektron dalam tanah yang menyediakan energi 

untuk aktifitas mikroba tanah. 

Mengatur distribusi spasial dan temporal air melalui pemanenan air, 

irigasi dan drainase merupakan pendekatan pengelolaan tanah yang juga 

sangat penting karena dapat mengatur agar air tanah berada dalam 

kandungan air tersedia (tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering). 

Secara umum, air tersedia adalah bagian dari air tanah yang mudah 

tersedia untuk diserap oleh tanaman karena  hampir tidak mengalami 

pergerakan gravitasi dan tidak diikat terlalu kuat oleh pori tanah.  

Mengurangi panjang dan kecuraman lereng juga perlu dilakukan 

dalam upaya untuk memberikan cukup waktu bagi air untuk menyusup ke 

dalam tanah dan mengurangi kecepatan air limpasan. Ini, misalnya, 

dilakukan dengan terasering, strip cropping, pembuatan rorak (sedimen 

pit), dan sistem pertanaman pagar menurut kontur (contour hedgerow 

cropping). 

Sebagai negara kepulauan, intrusi air garam dan masalah salinitas 

juga umum ditemukan di Indonesia dan pengaruhnya serius di daerah 

lumbung padi di pantai utara pulau Jawa. Di daerah semi arid salinitas 

dapat terjadi karena transpirasi yang berlebihan, terutama bila tanahnya 

bertekstur kasar. Salinitas mempengaruhi tidak hanya sifat kimia tanah, 

tetapi juga aktivitas biologi dan sifat fisik tanah. Masalah salinitas dapat 

diatasi antara lain dengan pencucian garam berlebihan menggunakan air 

tawar, ameliorasi dengan dengan gipsum (CaSO4.2H2O), kapur (CaCO3) 

atau dolomit (CaMg(CO3)2), dan dengan pemberian bahan organik.  
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REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Perubahan iklim mempengaruhi pertanian karena banjir dan 

kekeringan lebih sering dan lebih tinggi intensitasnya, suhu udara 

semakin tinggi, permukaan air laut semakin tinggi dan intrusi air laut lebih 

sering terjadi. Secara umum, tanaman semusim (annual crops) lebih 

rentan terhadap kondisi tanah yang tidak menguntungkan. Berbagai 

pilihan teknik pengelolaan tanah sudah tersedia untuk mengurangi efek 

negatif yang disebabkan oleh perubahan iklim, mulai dari teknik 

konservasi tanah, pemanenan dan redistribusi air, pengelolaan hara, 

penggunaan bahan organik, ameliorasi tanah, dan perbaikan aktifitas 

biologi tanah. Pada prinsipnya, teknik-teknik pengelolaan tersebut 

bertujuan untuk memperbaiki fisik, kimia dan sifat biologi tanah serta 

ketersediaan air tanah sehingga tanaman lebih tahan terhadap 

kekeringan, genangan, salinitas dan kondisi yang tidak menguntungkan 

lainnya. 

Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menggiatkan diseminasi, 

termasuk dengan menggunakan media sosial yang dewasa ini sudah 

berkembang ke pedesaaan, dan melakukan adaptasi teknologi agar 

sesuai dengan keadaan sosial ekonomi dan biofisik lokal. Berbagai plot 

percontohan juga perlu dibangun agar petani bisa melihat manfaat dan 

meniru tindakan pengelolaan tanah yang adaptif terhadap perubahan 

iklim. Penelitian pengelolaan tanah di masa depan perlu diprioritaskan 

untuk menghasilkan teknologi pengelolaan tanah yang terkait dengan 

peningkatan daya tahan (resilience) tanaman menghadapi cekaman iklim 

ekstrim. Penelitian juga diperlukan untuk mengevaluasi keuntungan 

tambahan (co-benefits) dalam bentuk mitigasi emisi gas rumah kaca dari 

penerapan pengelolaan tanah. 
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SWASEMBADA PANGAN : REVITALISASI JARINGAN IRIGASI 

Sudirman Umar 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Peningkatan penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan bahan 
pangan. Kebutuhan ini dipenuhi dengan menyediakan bahan pangan dari 
produksi nasional. Pemerintah mentargetkan peningkatan produksi padi 
secara konsisten setiap tahunnya. Untuk mendukung keberhasilan 
usahatani padi menuju swasembada pangan, pada beberapa ekosistem 
perlu dikembangkan melalui sumberdaya lahan pertaniannya. Data 
Kementerian Pekerjaan Umum ada sebanyak 52 persen saluran irigasi di 
seluruh Indonesia mengalami rusak berat dan harus segera dibenahi. 
Musim kemarau ketersediaan air relatif sedikit, padi memerlukan air yang 
cukup banyak untuk keberlanjutan pertumbuhannya. Bangunan 
penampung air sangat diperlukan seperti waduk, situ dan saluran untuk 
menyimpan jumlah air yang berlebihan saat musim penghujan agar pada 
musim kemarau air dapat didistribusikan. Usaha yang dilakukan 
pemerintah berupa pembangunan di bidang pertanian serta 
pembangunan di bidang pengairan guna menunjang peningkatan 
produksi pangan, diantaranya konservasi Sumberdaya air yang nantinya 
akan digunakan untuk irigasi maupun penemuan bibit unggul pertanian. 
Salah satu upaya dalam percepatan swasembada pangan tersebut 
dilaksanakan melalui perbaikan irigasi yang dapat berpengaruh pada 
peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman tiga komoditas yang 
ditargetkan di seluruh Indonesia. Kebijakan pemerintah, pembuatan 
jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara bertahap dan memperbaiki 
kualitas bangunan. 

KERANGKA PIKIR 

Pertanian bagi bangsa Indonesia bukan hanya sekedar bercocok 

tanam untuk menghasilkan bahan pangan. Pertanian merupakan bagian 

dari budaya dan sekaligus urat nadi kehidupan sebagian masyarakatnya. 

Padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia dan tanaman padi 

adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban 

manusia. 



Kumpulan Policy Brief 

138 

Penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 238 juta jiwa dan 

jumlah penduduk di Indonesia semakin lama makin bertambah dengan 

laju pertambahan penduduk 1,4% dan 99% mengkonsumsi nasi sebagai 

pangan utama, tentu akan memerlukan tambahan pangan yang besar. 

Peningkatan penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan bahan 

pangan. Kebutuhan ini dipenuhi dengan menyediakan bahan pangan dari 

produksi nasional dan dengan mengimpor dari negara penghasil bahan 

pangan. Pulau Jawa masih memegang peranan sebagai pemasok utama 

pangan secara nasional. Adanya tekanan jumlah penduduk, urbanisasi 

dan perkembangan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan 

fragmentasi lahan pertanian, sehingga mengakibatkan produksi tanaman 

pangan tidak lagi dapat mengandalkan lahan pertanian di Jawa.  

Pemerintah mentargetkan peningkatan produksi padi secara 

konsisten setiap tahunnya. Produksi padi tahun 2010 mencapai 63,83 juta 

ton Gabah Kering Giling (GKG) seiring dengan peningkatan pertumbuhan 

penduduk. Pembangunan pertanian berwawasan agribisnis diletakkan 

sebagai bagian pembangunan ekonomi dengan suatu grand strategi 

membangun sistem dan usaha pertanian yang berdaya saing, 

berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. 

Sumberdaya lahan pertaniannya terdiri dari berbagai ekosistem 

yang memiliki ciri sangat spesifik, yang tercipta dari berbagai komponen 

alamiah, dan buatan manusia, termasuk di dalamnya sistem budaya. Jika 

digambarkan akan muncul suatu mozaik yang memetakan kemampuan 

wilayah dan kinerja ekonomi pertaniannya. Untuk wilayah lahan berbasis 

irigasi, petani dihadapkan pada lingkungan pertanian yang potensial 

untuk berusaha padi dan tanaman pangan lain. Sedangkan pada lahan 

kering ekosistem ini menuntun petani untuk mengembangkan pertanian 

dengan basis lahan kering atau tanaman yang dikembangkan dengan 

keberadaan air terbatas. Pada lahan pasang surut dan rawa, sistem 

usahataninya juga memerlukan teknik budidaya khusus, agar tanaman 

atau usahatani yang lain dapat berkembang dengan baik, dan 

menghasilkan sesuatu untuk mendukung bisnis usahataninya. 
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PERMASALAHAN 

Pada tahun 2013, BPS mencatat luas lahan pertanian, persawahan 

13.836.252 hektar dan produksi 71.279.709 ton. Kontribusi pertanian 

untuk PDB periode 2003-2013 turun dari 15,5% menjadi 14,43%. Setelah 

memasuki 30 tahun swasembada pangan yang dicapai tahun 1985, 

dimana dalam dua dasawarsa terakhir ternyata produktivitas padi yang 

dihasilkan cenderung melandai bahkan sempat impor beras dari negara 

tetangga dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian setelah 

memasuki dasawarsa keempat keinginan untuk mengembalikan status 

sebagai negara swasembada pangan akan diwujudkan. Dengan semakin 

berkurangnya produktivitas mengakibatkan jumlah impor yang besar 

mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan devisa dalam jumlah 

yang besar. Agar jumlah impor menurun pemerintah harus segera 

meningkatkan produksi pangan nasional.  

Setelah mempelajari masalah yang ada dalam usaha pencapaian 

swasembada, ternyata hal yang paling serius harus ditangani adalah 

ketersediaan air untuk menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi. 

Namun kenyataannya untuk mengairi lahan sawah yang cukup luas 

ketersediaan air masih tidak mencukupi, hal ini disebabkan karena 

sebagian besar jaringan irigasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

disebabkan rusak. Juga tidak tersedianya air baku karena tidak tersedia 

waduk-waduk yang dapat menyimpan air hingga musim kering 

mendatang. Adapun kerusakan jaringan irigasi berdasarkan data dari 

Kementerian Pekerjaan Umum, ada sebanyak 52 % saluran irigasi di 

seluruh Indonesia keadaannya mengalami rusak parah dan harus segera 

dibenahi. Sehingga dengan pengelolaan air yang terawat dan lancar agar 

dapat mengalirkan air secara cukup dan perlahan-lahan mengalir ke 

lokasi areal sawah petani ataupun daerah pertanian lainnya 

Musim kemarau ketersediaan air relatif sedikit padahal tanaman 

khususnya padi memerlukan air yang cukup banyak untuk keberlanjutan 

pertumbuhannya. Sedangkan pada musim penghujan kebalikannya, 

jumlah air sangat melimpah hingga harus dibuang melalui saluran 

drainase. Bangunan penampung air sangat diperlukan seperti waduk, situ 

dan saluran untuk menyimpan jumlah air yang berlebihan saat musim 

penghujan agar pada musim kemarau air dapat didistribusikan. 
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Beberapa hal yang telah diuraikan lebih banyak mengenai masalah 

dan tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional secara 

umum, sedangkan dalam skala yang lebih kecil, tantangan utamanya 

adalah mengarahkan kemampuan dalam membangun kapasitas dan 

kemandirian masyarakat, sehingga mampu mengatasi masalah pangan, 

baik yang terjadi di dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitarnya. 

PEMECAHAN MASALAH 

Dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan 

masyarakat khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan 

produktivitas untuk memperbaiki perekonomian negara salah satunya 

adalah dalam bidang pertanian. Dalam mengatasi keterbatasan 

peningkatan produktivitas, salah satu aturan yang mendukung perbaikan 

dalam pengaturan penyediaan air baku maka dibuat suatu peraturan 

pemerintah. 

Menurut PP No. 20 tahun 2006 tentang irigasi dinyatakan bahwa 

fungsi irigasi adalah untuk mendukung produktivitas pertanian. Terlebih 

lagi untuk mengsukseskan program pemerintah Indonesia dalam 

mengejar target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 perlu 

didukung dengan berbagai upaya antara lain peningkatan supplai air baku 

untuk pertanian dengan pembangunan bendungan atau dengan 

meningkatkan kinerja suatu daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 menyatakan bahwa Sumberdaya Air dengan luas areal irigasi lebih 

dari 3.000 Ha atau yang mempunyai wilayah lintas propinsi menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Penanganan kewenangan Pemerintah 

Pusat di bidang irigasi ditempuh melalui Program Pengembangan dan 

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.  

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah Indonesia telah 

melaksanakan serangkaian usaha secara terus menerus yang bertitik 

tolak pada sektor pertanian. Usaha yang dilakukan pemerintah berupa 

pembangunan di bidang pertanian serta pembangunan di bidang 

pengairan guna menunjang peningkatan produksi pangan, diantaranya 

konservasi Sumberdaya air yang nantinya akan digunakan untuk irigasi 

maupun penemuan bibit unggul pertanian. Konservasi Sumberdaya air 

adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, 
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dan fungsi Sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan 

kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik 

pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi 

Sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian 

sumber air, pengawetan air, maupun rehabilitasi jaringan air. Mengatasi 

ketersediaan air yang relatif sangat sedikit di musim hujan perlu 

bangunan penampung air seperti waduk, situ dan saluran untuk 

menyimpan jumlah air yang berlebihan saat musim penghujan agar pada 

musim kemarau air dapat didistribusikan. 

Untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2017, 

pemerintah akan membangun sekitar 24 waduk baru di beberapa daerah 

di Indonesia. Lima waduk pertama akan dibangun mulai Januari dan 

Februari 2015, yakni Bendungan di Aceh, Banten, Kudus, Nusa Tenggara 

Timur (NTT), serta di Sulawesi Utara. Pembangunan bendungan tersebut 

membutuhkan waktu sekitar dua-tiga tahun dengan investasi diperkirakan 

Rp 5,6 triliun. Selanjutnya pada Juli-Agustus pemerintah akan 

membangun enam waduk lagi. Untuk pembangunan irigasi, pemerintah 

menganggarkan sekitar Rp15 triliun dan Rp 8,2 triliun untuk waduk. 

Salah satu upaya dalam perecepatan swasembada pangan tersebut 

dilaksanakan melalui perbaikan irigasi. Menurut Mentan, dengan 

pengairan yang baik, maka akan memberi pertumbuhan tanaman yang 

baik serta menggenjot produktivitas lahan. Adanya saluran irigasi, sarana 

produksi, bibit, tapi yang penting harus tersedia air. Mentan yakin 

Indonesia akan swasembada pangan bagi tiga komoditas yaitu padi, 

jagung, dan kedelai pada tahun 2017. Bahkan Mentan yakin, 

swasembada padi dapat tercapai lebih cepat pada tahun 2016. Mentan 

mencanangkan gerakan perbaikan irigasi se-Indonesia. Mentan 

mengharapkan dengan adanya pencanangan perbaikan irigasi ini dapat 

berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan juga indeks pertanaman 

tiga komoditas yang ditargetkan di seluruh Indonesia. Dengan begitu, 

swasembada pangan tiga komoditas padi, jagung dan kedelai dapat 

tercapai pada tahun 2017.  
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REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Untuk menuju kedaulatan pangan dan sebagai bentuk tanggung 

jawab Pemerintah pada pembangunan bendungan/waduk serta saluran 

irigasi, pengalokasian dana anggaran pada dana alokasi khusus (DAK) 

untuk Provinsi dan Kabupaten akan dikhususkan untuk rehabilitasi 

jaringan irigasi. Dengan adanya DAK yang sangat cukup bagi daerah 

yang akan dilakukan perbaikan, maka masalah dana untuk pemeliharaan 

jaringan irigasi dapat teratasi.  

Sarana prasarana, sistem budaya, sistem sosial, dan kemampuan 

Sumberdaya manusia dalam mengantisipasi perubahan dinamika 

domestik dan global pada akhirnya akan muncul sebagai regional 

capacity dari suatu peta kemampuan ekonomi pertanian Indonesia. 

Sumberdaya lahan pertaniannya terdiri dari berbagai ekosistem yang 

memiliki ciri sangat spesifik, yang tercipta dari berbagai komponen 

alamiah, dan buatan manusia, termasuk di dalamnya sistem budaya.  

Untuk memberikan rekomendasi kebijakan, pembuatan jaringan 

irigasi dapat dilaksanakan secara bertahap dan dapat memperbaiki 

kualitas bangunan, selain itu faktor penting yang mempengaruhi 

pembangunan jaringan irigasi adalah kondisi dan jenis tanah. 

 Dalam membangun sistem jaringan irigasi yang baik seharusnya juga 

dalam bentuk waduk sehingga bisa menyimpan air yang melimpah 

tanpa menyebabkan banjir. 

 Untuk mencapai keberhasilan pembangunan irigasi faktor yang paling 

utama adalah SDM (para petani). Perilaku petani dalam mengelola 

sarana dan prasarana irigasi masih minim (kurangrasa memiliki), SDM 

petani kita masih rendah, sebagian besar petani kita kurang 

kerjasama dalam pengelolaan irigasi.  

 Pembangunan irigasi untuk persawahan tidak bisa berdiri sendiri. 

Pembangunan ini harus berkesinambungan dengan sarana dan 

prasarana penunjang kehidupan petani yang lain 

diantaranya:pembangunan jaringan transportasi yang baik, fasilitas 

lingkungan, tidak terpencil dan kemudahan untuk memenuhi 

kebutuhan yang lain. 
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PENINGKATAN INDEKS PERTANAMAN SAWAH TADAH 
HUJAN DAN LAHAN KERING BERBASIS SUMBERDAYA AIR  

 
Nono Sutrisno, Hendri Sosiawan, dan Harmanto 

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi 
Jl. Tentara Pelajar 1A, Cimanggu Kota Bogor 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Sampai saat ini, produktivitas sawah tadah hujan dan lahan kering masih 
rendah, antara lain karena air tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan 
tanaman. Tidak tersedianya air sepanjang tahun pada kawasan sawah 
tadah hujan dan lahan kering menyebabkan lahan tadah hujan dan lahan 
kering kurang optimal. Berdasarkan kenyataan, sawah tadah hujan hanya 
ditanam 1 kali (IP 100) dalam setahun. Upaya meningkatkan IP sawah 
tadah hujan dan lahan kering terkendala dengan ketidak tersediaan air 
sepanjang tahun yang merupakan salah satu ciri dominan sawah tadah 
hujan dan lahan kering. Untuk meningkatkan produksi pertanian 
khususnya padi, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan 
meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan lahan kering 
seluas 4,1 juta ha dengan jalan meningkatkan IP tanaman berbasis 
optimalisasi Sumberdaya air. Implementasi dari kebijakan pengelolaan air 
yang telah dilakukan pada lahan sawah tadah hujan dan lahan kering 
adalah dengan pemberian irigasi suplementer sesuai kebutuhan 
tanaman. Irigasi lahan sawah tadah hujan dan lahan kering memerlukan 
pasokan air yang kontinyu sepanjang tahun, terutama pada musim 
kemarau karena tidak ada irigasi dari curah hujan. Sumber air alternative 
yang dapat digunakan untuk irigasi lahan kering adalah panen hujan dan 
aliran permukaan yang airnya tersedia sepanjang tahun serta air tanah 
dangkal. Untuk efisiensi irigasi, diterapkan teknologi irigasi hemat air di 
lahan petani berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 
menerapkan system irigasi tetes (drip irrigation), irigasi curah (sprinkler 
irrigartion). Membangun kelembagaan ditingkat petani yang mengatur tata 
air untuk keperluan pertanian dan domestik. 

 
KERANGKA PIKIR 

 
Lahan sawah tadah hujan adalah lahan sawah yang sumber air 

pengairannya tergantung atau berasal dari curah hujan, dicirikan dengan 

tidak adanya bangunan bangunan irigasi permanen. Lahan kering adalah 

lahan yang digunakan untuk pertanian, baik untuk tanaman pangan 

maupun tanaman perkebunan dan tanaman lainnya yang sumber airnya 
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berasal dari curah hujan. Pada umumnya lahan sawah tadah hujan dan 

lahan kering berada pada wilayah yang posisinya tidak memungkinkan 

terjangkau oleh irigasi. Karena hanya mengandalkan hujan, maka 

penanaman padi dan tanaman pangan umumnya hanya dilakukan satu 

kali satu tahun, yaitu ketika musim hujan. Produktivitas lahan tadah hujan 

umumnya rendah ditambah dengan tingginya risiko kegagalan panen. 

Komunitas internasional di bidang penelitian padi menggolongkan lahan 

sawah tadah hujan sebagai ekosistem yang berisiko tinggi (high risk 

environments). 

PERMASALAHAN 

Masalah, Peran dan Peningkatan IP Pertanaman. 

Sampai saat ini, produktivitas sawah tadah hujan dan lahan kering 

masih rendah, antara lain karena air tidak tersedia sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. Air untuk kebutuhan tanaman hanya mengandalkan 

curah hujan tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Akan lebih 

tidak menentu lagi dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan 

semakin seringnya terjadi iklim ekstrim yang berakibat terjadinya banjir 

dan kekeringan. Tidak tersedianya air sepanjang tahun pada kawasan 

sawah tadah hujan dan lahan kering menyebabkan lahan tadah hujan dan 

lahan kering kurang optimal. Berdasarkan kenyataan, sawah tadah hujan 

hanya ditanam 1 kali (IP 100) dalam setahun. Demikian juga tentunya 

untuk lahan kering yang ditanami tanaman pangan hanya 1 kali dalam 

setahun kecuali tanaman tahunan/pohon. Untuk meningkatkan indeks 

pertanaman padi pada sawah tadah hujan dan tanaman pangan pada 

lahan kering, diperlukan adanya irigasi suplementer yang dapat 

menambah air irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman pada kondisi 

tidak ada hujan atau musim kemarau. 

Peranan sawah tadah hujan dan lahan kering sebagai penghasil 

bahan pangan hususnya beras sangat besar baik pada skala nasional 

maupun global. Sawah tadah hujan dan lahan kering sebagai penghasil 

bahan pangan sangat strategis baik pada skala nasional maupun global. 

Masyarakat dunia diingatkan pada acara Tahun Internasional 

Biodiversitas, bahwa lahan kering merupakan areal dengan keragaman 
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hayati sangat besar. Oleh karena itu, tiga puluh persen tanaman yang 

dikonsumsi di berbagai sudut dunia berasal dari lahan kering dan lahan 

sawah tadah hujan. Dalam system global, lahan kering menempati hampir 

72 % dan terletak di negara berkembang, dari porsi tersebut, sekitar 90% 

menjadi andalan kehidupan di daerah pedesaan.  

Pertanian lahan kering merupakan ekosistem yang potensial 

sebagai lumbung pangan yang dapat mendukung kemandirian pangan. 

Sebagai lumbung pangan, banyak komoditas yang dapat dikembangkan 

pada ekosistem lahan kering dan sangat beragam, baik tanaman pangan 

maupun tanaman perkebunan dan hortikultura. Lahan kering di Indonesia 

dapat menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional 

selain beras, seperti jagung, sorgum, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi 

jalar, dan lain sebagainya, sekitar 70 persen diantaranya dihasilkan dari 

lahan kering. Jika diupayakan dengan teknologi yang sesuai seperti 

teknologi irigasi dan budidaya yang baik serta strategi pengembangan 

yang tepat, lahan kering dapat menjadi lumbung pangan yang dapat 

memenuhi kebutuhan nasional.  

Upaya meningkatkan IP sawah tadah hujan dan lahan kering 

terkendala dengan ketidak tersediaan air sepanjang tahun yang 

merupakan salah satu ciri dominan sawah tadah hujan dan lahan kering. 

Pada areal sawah tadah hujan dan lahan kering, ketersediaan air untuk 

memenuhi kebutuhan air tanaman merupakan faktor penentu bagi 

keberlanjutan produksi dan produktivitas tanaman. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan IP pertanaman lahan sawah tadah hujan dan lahan kering 

diperlukan tambahan air irigasi suplementer yang dapat memenuhi 

kebutuhan air pada saat tidak ada hujan.  

Untuk menghitung peningkatan produksi pertanian yang akan 

dihasilkan dari lahan sawah tadah hujan dan lahan kering, perlu dilihat 

luas lahan yang bisa dioptimalkan. Melihat luasan sawah tadah hujan dan 

lahan kering pada saat ini, menunjukkan areal yang sangat luas. Luasan 

kawasan sawah tadah hujan dan lahan kering yang potensial untuk 

ditingkatkan indeks pertanamannya, menunjukkan areal yang sangat 

luas. Luas lahan sawah tadah hujan dan lahan kering yang posisinya 

tidak jauh dari sumber air permukaan (sungai, embung dan longstorege) 

atau yang ketersediaan air tanahnya dangkal adalah seluas 4,1 juta ha. 
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Artinya, indeks pertanaman pada lahan sawah tadah hujan dan lahan 

kering seluas 4,1 juta ha dapat ditingkatkan menjadi 200 atau bahkan 

menjadi 300. Bila kondisi demikian bisa dilaksanakan, maka akan terjadi 

penambahan produksi padi nasional secara signifikan.  

Bila dilihat dari sisi potensi lahan kering secara keseluruhan di 

Indonesia, sangat luas yaitu seluas 144,47 juta ha atau 76,20% dari luas 

daratan Indonesia yang tersebar di Kalimantan seluas 41,61 juta ha, 

Sumatera 33,25 juta ha, Papua 28,60 juta ha, Sulawesi 16,57 juta ha, 

Jawa 10,27 juta ha, Maluku 7,45 juta ha, Bali dan Nusa Tenggara 6,70 

juta ha. Tetapi dari luasan tersebut tidak seluruhnya berpotensi untuk 

digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan kering yang potensial untuk 

pertanian seluas 99,65 juta ha atau hanya 68,98% yang berpotensi untuk 

pertanian, sisanya sekitar 44,82 juta ha tidak potensial untuk pertanian, 

sebagian berupa kawasan hutan. Dari sekitar 29,39 juta ha potensial 

untuk pertanaman tanaman pangan lahan kering, sekitar 1,13 juta ha 

potensial untuk tanaman sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha 

potensial untuk tanaman tahunan termasuk tanaman buah-buahan dan 

sekitar 2,42 juta ha potensial untuk penggembalaan ternak. 

Kebijakan Kementerian Pertanian.  

Sampai saat ini, peran strategis sektor pertanian yang besar 

dalam pembangunan, belum sepenuhnya mendapat dukungan yang 

memadai dari sektor lainnya, termasuk subsektor infrastruktur pertanian 

dan pedesaan, baik mengenai jumlah, kualitas, dan aksesibilitas di tingkat 

nasional sampai ke tingkat kabupaten sehingga efisiensi, produktivitas, 

dan daya saing produk pertanian masih rendah. Kontribusi infrastruktur 

lahan dan air sebagai media terpenting dalam pembangunan pertanian 

terhadap produksi pertanian berkisar antara 16-68 persen dan dirasakan 

perannya sampai saat ini masih belum memadai sehingga perlu 

penanganan lebih serius lagi. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan, kinerja prasarana irigasi 

yang dikelola oleh pemerintah masih terbatas pada 4,8 juta ha dari total 

5,7 juta ha pada lahan irigasi sawah, dan itu pun terbatas pada 

penyediaan jaringan utama. Sebagian besar jaringan irigasi tersebut 

belum berfungsi optimal akibat berbagai faktor, antara lain keterbatasan 
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Sumberdaya air, pengelolaan lahan hulu DAS dan daerah tangkapan air 

(catchment area) belum baik sehingga menimbulkan sedimen yang tinggi, 

kualitas bangunan irigasi menurun, partisipasi sektor swasta dan 

masyarakat sebagai penerima manfaat masih rendah dan dana operasi 

dan pemeliharaan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat terbatas.  

Kebijakan sektor pertanian yang dilakukan, hanya melakukan 

pelayanan air irigasi untuk masyarakat yang masih terfokus pada padi 

sawah, belum sampai menyentuh irigasi lahan kering. Hal ini terkait 

dengan peran beras yang masih dianggap merupakan suatu komoditas 

makanan utama dan politis, yang perlu diamankan dan dipenuhi setiap 

tahun, sehingga perlu penyediaan air yang mencukupi untuk seluas 4,5 

juta ha. Namun demikian, Para pengambil kebijakan di sektor pengairan 

dan pertanian tidak dapat memberi jaminan adanya pasokan air secara 

memadai kepada petani, walaupun kondisi ini memungkinkan 

mengakibatkan kegagalan panen. Terjadinya kegagalan panen identik 

dengan terganggunya stabilitas ketahanan pangan baik di tingkat rumah 

tangga petani maupun nasional.  

Untuk mengantisipasi kondisi demikian, kebijakan irigasi untuk 

lahan sawah tadah hujan dan lahan kering merupakan pemikiran yang 

harus menjadi pertimbangan segera untuk direlisasikan. Karena potensi 

lahan kering sangat tinggi sebagai penyumbangan pangan, demikian juga 

potensi lahan sawah tadah hujan. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan 

sumberdaya air yang tepat dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air 

alternatif untuk irigasi lahan kering, perlu ditetapkan melengkapi kebijakan 

sebelumnya. 

Adanya ketidak pastian jaminan ketersediaan air untuk pertanian 

secara terus menerus, serta munculnya kebijakan irigasi lahan sawah 

tadah hujan dan lahan kering, mengharuskan Kementerian Pertanian 

menetapkan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya air yang dapat 

menyediakan air sepanjang tahun. Kebijakan pendukung yang harus 

ditetapkan adalah usaha pengelolaan sumberdaya air dengan 

melaksanakan panen hujan dan aliran permukaan serta memanfaatkan 

ketersediaan air tanah dangkal. Panen hujan dan aliran permukaan 

melalui modifikasi terhadap karakteristik hidrologis daerah aliran sungai, 

merupakan alternatif untuk menampung air di musim hujan dan 
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menyediakan serta mendistribusikannya agar tidak mengalami 

kekeringan pada musim kemarau.  

 Panen hujan dan aliran permukaan yang sudah dikembangkan 

oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian adalah: embung, 

lebung, sumur renteng, situ, dan dam parit. Dam parit merupakan saluran 

berupa alur sungai, parit, selokan, sungai alam, yang digunakan untuk 

menampung, menyimpan dan mendistribusikan air saat diperlukan.  

Implementasi dari kebijakan pengelolaan air yang telah dilakukan 

pada lahan kering adalah dengan pemberian irigasi sesuai kebutuhan 

tanaman. Hasilnya menunjukkan, terjadinya peningkatan pendapatan 

petani lahan kering dengan melakukan panen air yaitu menampung air 

hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan 

yang dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada 

saat diperlukan. Kebijakan melaksanakan pemanenan air bertujuan untuk 

menyediakan sumber air irigasi pada musim kemarau dan berfungsi 

mengurangi banjir pada musim hujan.  

Pembangunan teknologi panen hujan dan aliran permukaan pada 

lahan kering bermanfaat dapat meningkatkan produktivitas lahan dan 

secara ekonomis menguntungkan. Hasil penelitian 3 buah dam parit 

bertingkat di Jawa Tengah menujukkan bahwa adanya peningkatan luas 

lahan yang dapat digarap berkisar antara 12-17% dibandingkan sebelum 

ada dam parit. Para pengguna dam parit bersedia sharing pendanaan, 

sebanyak 38% dari total dana merupakan dana swadaya yang 

merupakan wujud partisipasi petani, pemerintah daerah, dan pihak 

swasta dalam pembangunan dam parit. Selain itu pembangunan dam 

parit bertingkat di desa Bunder, DIY dapat meningkatkan produktivitas 

lahan melalui penganekaragaman komoditas yang diusahakan dengan 

Internal Rate Return (IRR) sekitar 40%, dan pengembalian modal (break 

event point) akan terjadi pada tahun ke-4. Panen hujan selain 

meningkatkan luas lahan yang dapat digarap juga terdapat peningkatan 

produktivitas dan diversifikasi tanaman, pada akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan usahatani. Selisih keuntungan yang diperoleh 

petani sebelum dan sesudah dibangunnya dam parit merupakan nilai 

manfaat dam parit terhadap usahatani.  



Kumpulan Policy Brief 

151 

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian khususnya padi, 

Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan dengan merencanakan 

meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan lahan kering 

dengan jalan meningkatkan IP tanaman berbasis optimalisasi 

Sumberdaya air. Lahan sawah tadah hujan dan lahan kering yang harus 

ditingkatkan IP nya menjadi 200 atau bahkan 300 luasnya mencapai 4,1 

juta ha. Kondisi biofisik lahan sawah tadah hujan dan lahan kering yang 

harus dioptimalkan adalah yang mempunyai kemiringan kurang dari 3%, 

ada sumber air yang tersedia sepanjang tahun baik air permukaan 

maupun air tanah. Infrastruktur air yang diterapkan untuk meningkatkan 

IP tanaman adalah pemanfaatan air permukaan (sungai), pembuatan 

dam parit, embung dan longstorage, serta pemanfaatan air tanah 

dangkal. Bila kebijakan Kementerian Pertanian tersebut berjalan sesuai 

target, dapat meningkatkan IP tanaman lahan sawah tadah hujan dan 

lahan kering, maka dapat dipastikan akan terjadi peningkatan produksi 

pertanian hususnya padi secara signifikan.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Rekomendasi kebijakan yang mendukung kebijakan irigasi lahan 

sawah tadah hujan dan lahan kering adalah sebagai berikut: 

- Irigasi lahan sawah tadah hujan dan lahan kering memerlukan 

pasokan air yang kontinyu sepanjang tahun, terutama pada musim 

kemarau karena tidak ada irigasi dari curah hujan. Sumber air 

alternative yang dapat digunakan untuk irigasi lahan kering adalah 

panen hujan dan aliran permukaan yang airnya tersedia sepanjang 

tahun serta air tanah dangkal.  

- Kebijakan yang perlu diterapkan adalah agar dapat diketahui potensi 

Sumberdaya air baik air permukaan maupun air tanah dangkal. 

Operasionalnya adalah melakukan identifikasi Sumberdaya air 

alternative, baik air permukaan berupa sungai, embung, long storage, 

mata air maupun air tanah dangkal, agar diketahui seberapa banyak 

air alternative (debit air) yang dapat digunakan untuk irigasi sehingga 

dapat ditentukan target luas pertanaman yang dapat ditingkatkan IP 

nya dengan jalan dilakukan irigasi. 



Kumpulan Policy Brief 

152 

Agar diketahui data lahan sawah tadah hujan dan lahan kering yang 

berpotensi untuk pertanaman tanaman pangan hususnya untuk padi 

sawah. Operasionalnya adalah melakukan pemutahiran data lahan kering 

melalui desk work dan survey lapangan sehingga diketahui data luasan 

lahan kering yang paling akurat serta dapat dipetakan (secara spasial) 

untuk memudahkan dalam implementasi di lapangan.  

Agar direncanakaan infrastruktur air sesuai dengan ketersediaan 

Sumberdaya air dan kebutuhan pertanaman yang ditargetkan. 

Operasionalnya adalah mengusulkan agar membangun infrastruktur 

pertanian untuk implementasi panen hujan, berupa embung, dam parit, 

dan longstorage serta sumur air tanah dangkal dengan kapasitas 

tampung/target irigasi sesuai dengan ketersediaan sumber air.  

Mendesain rencana jaringan irigasi sawah tadah hujan dan lahan 

kering yang efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman. Menerapkan 

teknologi irigasi hemat air di lahan petani berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan yaitu menerapkan system irigasi tetes (drip 

irrigation), irigasi curah (sprinkler irrigartion). Membangun kelembagaan 

ditingkat petani yang mengatur tata air untuk keperluan pertanian dan 

domestik. 

Untuk menghadapi perubahan iklim, sektor pertanian harus 

mengembangkan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan 

bahkan harus dibuat sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas. 

Pertanian lahan kering dan lahan sawah tadah hujan harus dapat 

memperkuat kemampuannya agar tetap berproduksi tinggi.  
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PERMENTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA  

PERLU DISEMPURNAKAN 

Isdijanto Ar-Riza 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Permentan No.09/Permentan/OT.140/3/2006 tentang organisasi dan tata 
kerja Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa bertujuan untuk lebih 
mengefektifkan kedudukan, tugas, fungsi, dan sistem tata kerja Balit, agar 
lebih berdaya guna untuk pembangunan dan meningkatkan 
pendapatan/kesejahteraan petani lahan rawa. Namun karena terdapat 
pasal 6 ayat 1 yang agak sumir mengakibatkan pasal enam (6) huruf C 
tidak terrealisasi dengan baik dalam program kegiatan penelitian, 
sehingga hasil yang diperoleh/dicapai kurang optimal dan masih kurang 
membumi, khususnya yang menyangkut aspek agribisnis dan teknologi 
sistem. Sementara aspek tersebut merupakan teknologi yang sangat 
penting dalam upaya meningkatkan keuntungan dan pendapatan petani. 
Memaksimalkan hasil penelitian di lingkup Balai Penelitian Pertanian 
Lahan Rawa diperkirakan akan dapat diperoleh manakala Permentan 
No.09/Permentan/OT.140/3/2006 tentang organisasi dan tata kerja 
tersebut, khususnya pada pasal 6 ayat 1, dapat dibuat lebih tegas, agar 
program kegiatan dapat dibuat sesuai dengan apa yang terkandung 
dalam Permentan tersebut. 

KERANGKA PIKIR 

Dalam rangka meningkatkan daya guna hasil penelitian pertanian 

di lahan rawa, pemerintah telah melakukan penyempurnaan Organisasi 

dan Tata Kerja lingkup Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra). 

Balittra adalah unit pelaksana teknis (UPT) tingkat Nasional di bawah 

koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan 

berkedudukan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penyempurnaan 

dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan kedudukan, tugas pokok dan, 

fungsi, dan sistem tata kerjanya. Untuk mendukung tujuan tersebut, 

pemerintah menerbitkan Permentan No.09/Permentan/OT.140/ 3/2006 

yang terdiri atas tujuh (7) Bab dan dua puluh satu (21) Pasal. Organisasi 
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sebagai salah satu organ pelaksana dijelaskan dalam BAB II yang berisi 

empat pasal, yaitu pasal 4 sampai pasal 7. Dalam Permentan ini, BAB II 

dapat disebut sebagai inti dari sistem tata kerja dan semua pasal dalam 

bab ini telah jelas sehingga tidak memungkinkan terjadinya penafsiran 

ganda, kecuali pasal 6 ayat 1. Kalimat pada pasal tersebut dapat 

dimaknai/mengandung makna bahwa semestinya semua komponen 

teknologi yang ada/diperoleh, dapat dikristalkan menjadi kegiatan 

penelitian yang mengarah pada usaha agribisnis skala laboratorium 

maupun lapang.  

PERMASALAHAN 

Pasal enam (6) huruf C yang jelas tertulis, melakukan penelitian 

komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis pertanian lahan rawa, 

belum dapat terakomodasi ke dalam program kegiatan penelitian. Sampai 

saat ini, implementasi dari pasal tersebut masih belum maksimal, terbukti 

dari program-program kegiatan di Balittra dari tahun 2010 – 2015 (Tabel) 

belum mengakomodir pasal 6 huruf C. Selama kurun waktu tersebut tidak 

terlihat program penelitian yang menyangkut aspek usaha agribisnis dan 

teknologi system, begitu juga pogram pada tahun-tahun sebelumnya. Hal 

tersebut menyebabkan tidak adanya hasil-hasil penelitian yang bisa 

dijadikan embrio usaha agribisnis yang menarik dan menguntungkan 

yang dapat diterapkan oleh petani di lahan rawa.  

Kondisi tersebut tentu menyebabkan kiprah Balai Penelitian 

Pertanian Lahan Rawa (Balittra) dalam kancah pembangunan pertanian 

lahan rawa belum sepenuhnya seperti isi yang terkandung dalam 

permentan 09/Permentan/OT.140/3/2006. Hal tersebut dikarenakan 

masih agak sumirnya pasal 6 ayat 1 BAB II tertulis, Kelompok Jabatan 

Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan 

fungsional lainnya, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 

fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Masih sumirnya pengertian pasal 6 

ayat 1 Bab II tersebut menyebabkan organisasi kepakaran peneliti yang 

dibentuk menjadi kurang lengkap. Saat ini kelompok peneliti yang ada, 

yaitu: 1) Kelompok peneliti tata air, 2) Kelompok peneliti hara dan 

tanaman, dan 3) Kelompok peneliti biologi. Sehingga ayat 6 huruf C di 
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Bab II tidak terwujudkan ke dalam organsasi peneliti. Dari segi disiplin 

ilmu, sesuai pasal 6 huruf C semestinya juga dibentuk kelompok peneliti 

Teknologi System dan Usaha Agribisnis, dengan demikian terdapat 

wadah peneliti yang mencurahkan pikiran dan analisis tajamnya pada 

aspek-aspek yang terkait dengan usaha agribisnis.  

Tahun 2015 digalakkan program Taman Sain Pertanian (TSP) 

yang berlokasi di kebun percobaan Banjarbaru. Dalam hal ini tentu tidak 

salah kalau ada yang berpendapat bahwa Kebun Percobaan selama ini 

terkesan kurang bermanfaat/dimanfaatkan untuk penelitian, atau 

komponen teknologi yang sudah diperoleh selama ini belum dapat dirakit 

dan diwujudkan menjadi teknologi muara (siap adopsi) di kebun 

percobaan. Yaitu teknologi yang dapat/mudah diadopsi dan dilakukan 

oleh petani/kelompok petani sebagai usaha agribisnis yang menarik dan 

menguntungkan jika diaplikasikan di lahan petani.  

Ke depan TSP tentu akan lebih baik dan menarik stakeholder jika 

didukung oleh hasil-hasil penelitian, terutama aspek agribisnis lahan 

rawa, di samping teknologi lainnya. Luasan kebun dan fasilitasnya, serta 

SDM cukup memadai, dan secara teknis KP dapat digunakan sebagai 

ajang gelar teknologi yang dapat dilihat, dipelajari, dipahami kemudian 

diadopsi dan diaplikasikan oleh pengguna terutama petani lahan rawa 

dimanapun lokasinya. 

REKOMENDASI 

Sasaran dan tujuan terbitnya permentan No.09/Permentan/ 

OT.140/3/2006 akan dapat dipenuhi secara sempurna mana kala pasal 6 

ayat 1 dalam BAB II dipertegas, antara lain dengan l dipertegasnya 

menjadi Kelompok Jabatan Fungsional yang dibentuk terdiri atas jabatan 

fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya, yang terbagi 

dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-

masing, harus disesuaikan dengan tupoksi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian kinerja Balittra akan 

lebih optimal, karena didukung oleh organisasi pelaksana dan kelompok 

peneliti yang lengkap (sesuai dengan tupoksinya), sigap, dan mumpuni. 
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RUJUKAN 
 
Balai Penelitian Petanian Lahan Rawa 210-2015. Rencana Penelitian 

Tingkat Peneliti (RPTP). 2010 - 2015. Balai Penelitian Pertanian 
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BISAKAH UPSUS DITERAPKAN PADA  
LAHAN RAWA PASANG SURUT ? 

R. Smith Simatupang 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Permentan No. 03/Permentan /OT.140/2/2015 sebagai pedoman umum 
Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi dalam pencapaian 
swasembada pangan padi, jagung dan kedelai (PAJALE) yang 
diimplementasikan secara nasional (seluruh wilayah Indonesia). Pada 
permentan tersebut disebutkan strategi pencapaiannya, yaitu target yang 
akan dicapai, indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya dan 
lainnya. Persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan 
Permentan tersebut, adalah: (1) Kebijakan pada Permentan No. 
03/Permentan /OT.140/2/2015 tersebut ditetapkan secara umum 
berdasarkan kondisi lahan-lahan subur khususnya di Jawa sehingga tidak 
aplikabel pada lahan-lahan sub optimal seperti lahan rawa pasang surut, 
(2) tingginya target peningkatan produktivitas dan produksi yang 
ditetapkan persatuan luas akan menjadi permasalahan yang sangat berat 
pada lahan-lahan sub optimal, dan (3) infra struktur di lahan rawa pasang 
surut masih belum memadai untuk mendukung pembangunan pertanian 
khususnya mengimplentasikan Permentan No. 3 Tahun 2015. Mengingat 
variabilitas karakteristik lahan-lahan pertanian di setiap wilayah/daerah 
sangat tinggi/ berbeda, maka kebijakan nasional pembangunan pertanian 
nasional tidak bisa disamaratakan seluruh wilayah melainkan harus 
dipilah dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik lahan dan kelas 
kesesuaian lahannya. Kebijakan pembangunan pertanian hendaknya 
dirumuskan dan ditetapkan mengacu kepada kondisi lahannya 
berdasarkan tipologi, katerakteristik dan kelas kesesuaian lahannya. 
Kebijakan pembangunan pertanian pada lahan-lahan sub optimal tidak 
dapat disamaratakan dengan kebijakan pembangunan pertanian di lahan-
lahan sawah irigasi dan lahan subur lainnya. 

KERANGKA PIKIR 

Pemenuhan kebutuhan pangan dan untuk mencapai swasembada 

pangan nasional merupakan tugas utama Kementerian pertanian. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, 

diantaranya program P2BN pada era Pemerintahan Kabinet Indonesia 
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Bersatu yang implementasinya melalui SL-PTT secara nasional 

dipandang cukup berhasil walaupun pada beberapa daerah menghadapi 

banyak masalah. Meskipun program P2BN cukup berhasil, namun upaya 

peningkatan produksi pangan nasional masih belum tercapai sehingga 

pemenuhan persediaan dan kebutuhan pangan nasional dilakukan 

melalui impor. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah tetap berupaya 

untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) karena hal 

ini merupakan komoditas yang sangat strategis dan sangat erat kaitannya 

dengan stabilitas nasional. 

Kebijakan pembangunan pertanian nasional merupakan landasan 

atau pedoman umum dalam rangka pencapaian swasembada pangan 

nasional. Pada era Pemerintahan Kabinet Kerja, untuk mencapai 

swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas Padi, Jagung 

dan Kedelai (Pajale), dilakukan melalui pelaksanaan program Upaya 

Khusus (UPSUS) yang ditetapkan berdasarkan Permentan: No. 

03/Permentan/OT.140/2/2015. Program Upaya Khusus Peningkatan 

Produksi Padi, Jagung dan Kedelai merupakan program unggulan dan 

Ikon Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di seluruh daerah di 

wilayah Indonesia, implementasinya tidak berbeda dengan SL-PTT. 

Permentan No. 03/2015 ini merupakan sumber inspirasi dan sebagai 

pedoman umum dalam pelaksanaan upaya khusus peningkatan 

produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai. Dengan tujuan 

swasembada berkelanjutan beras, jagung dan kedelai dapat dicapai 

dalam waktu tiga tahun, yakni pada tahun 2017. 

Pada Permentan No.03/2015 tersebut, mengatur tata cara 

pelaksanaan program Upaya Khusus (UPSUS), target peningkatan 

produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai. Pada bagian C, ada 

6 (enam) butir sasaran yang akan dicapai melalui Upsus di antaranya 

adalah: (1) butir 4, Indeks Pertanaman meningkat 0,5 dan produktivitas 

padi meningkat minimal sebesar 0,5 ton/ha GKP, (2) butir 5, produktivitas 

kedelai minimal sebesar 1,57 ton/ha pada areal tanam baru dan 

meningkatnya poduktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/ha pada areal existing, 

dan (3) butir 6, produktivitas jagung minimal sebesar 5 ton/ha pada areal 

tanam baru dan meningkatnya poduktivitas jagung sebesar 1 ton/ha pada 

areal existing.  
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PERMASALAHAN 

PermentanNo.0 3/2015 berlaku untuk seluruh wilayah nusantara, 

termasuk lahan-lahan sub optimal seperti lahan rawa pasang surut yang 

memiliki karakteristik lahan yang sangat spesifik, produktivitas lahanya 

rendah dan infra struktur untuk mendukung pembangunan pertanian 

masih sangat sederhana (belum optimal). 

Selanjutnya, pada bagian II C ditegaskan bahwa Indikator Kinerja 

untuk mengukur keberhasilan pendampingan UPSUS di lapangan 

ditetapkan berdasarkan ke tiga indikator kinerja yang disebutkan di atas 

harus dipenuhi. Artinya, apabila suatu wilayah atau daerah tidak mampu 

meningkatkan Indeks Pertanaman, produktivitas dan produksi pajale 

sesuai dengan indikator kinerja dimaksud termasuk tidak berhasil atau 

gagal dalam melaksanakan UPSUS Peningkatan Produktivitas dan 

Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE). Persoalannya: (1) kelas 

dan kualitas serta produktivitaslahan setiap jenis dan tipologi lahan 

berbedaterutama lahan sub optimal, (2) apakah implementasi permentan 

ini dapat dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayah nusantara 

dikarenakan setiap wilayah/daerah memiliki permasalahan yang 

berbeda(tidak sama) terkait dengan masalah lahannya. Setiap lahan 

memiliki permasalahan yang berbeda dan spesifik, sehingga 

pemanfaatan lahan untuk pembangunan pertanian juga harus dilakukan 

dengan cara spesifik dengan menerapkan teknologispesifik lokasi untuk 

mendapatkan produksi yang maksimal.  

Pembangunan pertanian ke depan terutama perluasan areal lebih 

diarahkan melalui pemanfaatan lahan-lahan sub-optimal disebabkan 

karena lahan-lahan subur sudah semakin menyempit disebabkan karena 

alih fungsi lahan. Salah satunya adalah lahan rawa pasang surut yang 

memiliki potensi luas sekitar 20,1 juta hektar. Lahan rawa pasang surut 

adalah tipologi lahan yang keadaan hidrologinya dipengaruhi oleh pasang 

surutnya air laut, dibentuk oleh dua jenis tanah yakni tanah mineral 

sekitar 6,70 juta ha dan tanah organik (gambut) sekitar 14,9 juta ha.  

Karakteristik lahan rawa pasang surut dicirikan dengan kemasaman tanah 

yang tinggi (pH tanah < 4,0), kesuburan alami tanahnya rendah, kahat 

unsur-unsur hara makro dan mikro, pada lahan sulfat masam dijumpai 

lapisan (FeS2) sumber penyebab keracunan besi pada tanaman padi 

sehingga produkitivitasnya rendah.  
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Reklamasi lahan rawa pasang surut yang dilakukan oleh 

Pemerintah masih dalam skala makro (kawasan) sehingga untuk 

meningkatkan produktivitas lahannya masih banyak yang perlu 

dipersiapkan dan dibenahi, terutama sistem pengelolaan airnya dalam 

skala mikro ditingkat usahatani. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

lahan rawa pasang surut untuk pembangunan pertanian pangan dapat 

ditempuh melalui beberapa cara, yakni melakukan pengelolaan lahan dan 

air, penataan lahan dan penanaman varietas yang tahan (toleran) serta 

dilakukan secara tepat, benar dan holistik  

Implementasi Permentan No. 3 tahun 2015 di lahan rawa pasang 

surut, dalam pelaksanaannya akan dihadapkan dengan permasalahan, 

diantaranya adalah: (1) karena indikator keberhasilan UPSUS dirumuskan 

dan ditetapkan berdasarkan kondisi lahan-lahan subur di Jawa, maka 

upaya dan target yang ingin dicapai pada lahan-lahan sub optimal seperti 

lahan rawa pasang surut akan sulit dicapai, (2) tingginya target 

peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai yang 

ditetapkan persatuan luastersebut akan menjadi permasalahan yang 

sangat berat pada setiap jenis lahan terutama pada lahan-lahan sub 

optimal (lahan rawa pasang surut), dan (3) kondisi karakteristik lahan dan 

infra struktur di lahan rawa pasang surut masih belum memadai untuk 

mendukung pembangunan pertanian terutama dalam mendukung UPSUS 

Pajale sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Permentan tersebut. 

PEMECAHAN MASALAH 

Kekhasan karakteristik lahan rawa pasang surut dicirikan dengan 

produktivitas lahan yang rendah memerlukan pendekatan yang berbeda 

dibanding dengan lahan irigasi. Untuk meningkatkan produktivitasnya, 

berbagai inovasi teknologi pengelolaan lahan, air dan tanaman harus 

dilakukan secara tepat, benar dan secara holistik. Mengingat 

keberhasilan UPSUS sesuai dengan Permentan No. 03/tahun 2015 

(sesuai dengan tiga indikator kinerja), maka untuk mencapai target 

UPSUS Peningkatan Produksi di lahan rawa pasang surut merupakan hal 

yang sangat sulit dicapai terutama apabila infra struktur yang mendukung 

pembangunan pertanian belum memadai.  

Kritisi terhadap Permentan No. 03/Tahun 2015 tentang UPSUS ini, 

adalah penetapan angka peningkatan produktivitas dan produksi 

komoditas padi, jagung dan kedelai. Penetapan peningkatan produktivitas 
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dan produksi, angka-angka yang disebutkan pada permentan tersebut 

umumnya dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan kondisi atau keadaan 

lahan-lahan tidak bermasalah seperti lahan yang terdapat di Pulau Jawa. 

Sementara, kondisi atau karakteristik lahan dan infra struktur lahan-lahan 

pertanian di kawasan lahan rawa pasang surut masih belum memadai 

seperti sistem pengelolaan airnya masih perlu dibenahi dan dibangun. 

Meskipun demikian, lahan rawa pasang surut memberikan prospek yang 

baik dalam pembangunan pertanian mendukung upaya penigkatan 

produksi pangan nasional. Ke depan, kebijakan upaya peningkatan 

produktivitas dan produksi pangan nasional tidak dapat disamaratakan 

mengingat setiap jenis dan tipologi lahan memilliki karakteristik dan 

permasalahan lahan yang berbeda dan spesifik, sehingga inovasi 

teknologinya juga berbeda. Kebijakan pembangunan pertanian akan lebih 

baik, lebih tepat dan aplikatif apabila dirumuskan dan ditetapkan 

berdasarkan jenis, tipologi, karakteristik dan kelas kesesuaian lahannya. 

Untuk keberhasilan pembangunan pertanian di kawasan lahan rawa 

pasang surut, khususnya untuk mendukung UPSUS Peningkatan 

Produksi Pajale, di antaranya (1) perlu dibangun infra struktur dan sistem 

pengelolaan lahan dan air yang baik berdasarkan tipologi lahannya agar 

daya dukungnya menjadi optimal, (2) penyediaan sarana produksi berupa 

bahan amelioran, pupuk organik, kapur dan pupuk untuk meningkatkan 

produktivitas lahannya dan (3) rekayasa sosial seperti kelembagaan 

petani untuk mengoptimalkan peran serta petani dalam pembangunan 

pertanian. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Program upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan 

kedelai (pajale) sesuai Pementan No. 3 tahun 2015 merupakan landasan 

atau pedoman umum pembangunan pertanian setiap wilayah/daerah 

(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) secara nasional. Kebijakan ini akan 

menimbulkan berbagai permasalahan bagi setiap wilayah/daerah 

disebabkan karena jenis dan tipologi lahan, kondisi dan karaktersitik 

lahannya berbeda. Sebagai saran dan rekomendasi untuk penyusunan 

kebijakan, ke depan kebijakan pembangunan pertanian sebaiknya 

dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan jenis dan tipologi lahan, potensi 

lahan, karakteristik dan kesesuaian lahannya, sehingga kebijakan 

pembangunan pertanian seperti UPSUS lebih aplikabel dan lebih efektif 

dan capaian keberhasilannya akan lebih nyata. 
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STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG  
DI LAHAN RAWA 

Yanti Rina D 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis dari tujuh 
komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, bawang merah 
dan cabai yang diprioritaskan untuk ditingkatkan produksinya. Produksi 
jagung yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri 
sehingga untuk memenuhi pemerintah melakukan impor. Untuk 
mengurangi impor pemerintah melakukan upaya khusus peningkatan 
produksi jagung. Usahatani Jagung di lahan rawa memiliki prospek untuk 
diusahakan. Namun produksinya masih rendah berkisar 3,5 – 5,5 ton/ha 
dibandingkan target 6,5 ton/ha. Beberapa kendala dari lahan rawa 
diantaranya penerapan teknologi budidaya yang masih belum optimal, 
tingkat kesuburan lahan rendah, biofisik lahan, dan penggunaan varietas 
lokal. Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi jagung di 
lahan rawa adalah: penerapan teknologi spesifik lokasi, pemanfaatan 
potensi lahan, intensifikasi pertanaman, dan dukungan kelembagaan 
yang efektif, 

KERANGKA PIKIR 

Jagung merupakan salah satu dari tujuh komoditas unggulan dalam 

program kementerian pertanian tahun 2015 – 2019. Jagung dijadikan 

makanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia baik dicampur 

dengan beras, juga sebagai bahan baku makanan ternak. 

Kebutuhan akan jagung meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk, maka tantangannya adalah bagaimana meningkatkan 

produksi, sementara areal yang subur terbatas. Produksi jagung selama 

periode 2004-2013 mengalami peningkatan sebesar 6,2% dari 11,23 juta 

ton (2004) menjadi 18,51 juta ton (2013) dan produktivitas meningkat dari 

3,43 ton/ha menjadi 4,68 ton/ha (4,68%). Demikian pula luas panen 

jagung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,72%. Peningkatan 

produksi jagung utamanya karena penggunaan benih jagung hibrida (baru 

sekitar 50%). Namun demikian, produksi jagung nasional masih belum 



Kumpulan Policy Brief 

166 

bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri terus meningkat. Menurut Dewan 

Jagung Nasional, produksi jagung mencapai 18 juta ton diatas kebutuhan. 

Impor jagung dilakukan untuk mengisi stok jagung nasional. Pada tahun 

2015, periode triwulan I impor jagung mencapai 1.117,66 ribu ton. 

Untuk mengurangi impor upaya yang dilakukan pemerintah melalui 

upaya khusus peningkatan produksi jagung nasional dengan target 

produksi sebesar 20,313 juta ton, naik sekitar 5% dibanding produksi 

tahun 2014. Untuk itu, pada tahun 2015 Kementerian Pertanian 

mencanangkan pertambahan luas tanam jagung sekitar 1 juta hektar 

lahan baru. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memanfaatkan 

lahan suboptimal yang potensinya cukup besar namun produktivitasnya 

masih rendah. Luas lahan rawa di Indonesia sekitar 9 juta hektar 

berpotensi dikembangkan sebagai lahan pertanian dan berpeluang 

menjadi sumber pertumbuhan bagi komoditas jagung. Budidaya jagung di 

lahan rawa umumnya diusahakan di tipe luapan C dan D di lahan sawah, 

sedangkan pada tipe luapan B dan A dilakukan diguludan. Jagung 

ditanam secara monokultur maupun tumpang sari. Produktivitas jagung di 

lahan rawa di tingkat petani berkisar 2-3 ton/ha, sedangkan hasil 

penelitian di lahan rawa pasang surut seperti Sukmaraga dan Padmaraga 

dengan hasil 4,0-5,5 ton pipilan kering/ha. Sedangkan di lahan rawa lebak 

varietas Sukmaraga dengan hasil 3,9 – 5 ton/ha. Senjang hasil antara 

hasil petani dan hasil penelitian merupakan peluang untuk meningkatkan 

produksi jagung di lahan rawa. 

PERMASALAHAN 

Untuk mencapai target peningkatan produksi sebesar 20,313 juta 

ton, maka dibutuhkan lahan rawa mengingat lahan subur di P. jawa sudah 

terbatas. Kementerian Pertanian menyebutkan 5 (lima) hal yang menjadi 

kunci menuju swasembada jagung, yaitu penyelesaian irigasi yang rusak, 

penyediaan benih, pupuk, alat mesin dan mengoptimalkan penyuluhan. 

Produktifitas jagung di lahan rawa masih rendah karena penerapan 

teknologi budidaya di lapangan masih rendah, sifat dan watak tanah dan 

air dengan kunci pengelolaan air, dan pemberian amelioran. Oleh karena 

itu, dukungan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan air dan hara 

dalam pengembangan jagung di lahan rawa sangat diperlukan seperti 
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penggunaan varietas unggul, penyiapan lahan, pemberian ameliorasi dan 

pemupukan, perbaikan kualitas hasil dengan KA < 15%. Melalui 

penggunaan teknologi spesifik lokasi seperti penggunaan varietas unggul, 

penyiapan lahan, pemupukan, pemberian bahan organik, pengelolaan air, 

pemeliharaan dan pasca panen, ekstensifikasi dan dukungan 

kelembagaan, diharapkan dapat mencapai target produksi. 

PEMECAHAN MASALAH 

Untuk meningkatkan produktivitas dan produksi jagung di lahan rawa, 

maka dilakukan beberapa strategi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

meliputi: 

Teknologi Spesifik Lokasi 

Melalui pelaksanaan SLPTT Jagung diharapkan peranan Badan 

Litbang Pertanian (Balittra dan BPTP) sebagai sumber teknologi dapat 

ditingkatkan sehingga dihasilkan teknologi yang spesifik lokasi dengan 

pendekatan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT). Telah 

banyak dihasilkan varietas jagung yang adaptif di lahan rawa pasang 

surut sulfat masam seperti Sukmaraga dan Padmaraga dengan hasil 4,0-

5,5 ton pipilan kering/ha. Sedangkan di lahan rawa lebak varietas 

Sukmaraga dengan hasil 3,9 – 5 ton/ha. Umumnya varietas unggul 

jagung yang adaptif di lahan kering masam juga bisa dikembangkan di 

lahan sulfat masam seperti Arjuna, Bisma, Bayu, Semar dan Bisi2 dengan 

hasil 3,9-4,5 t pipilan kering/ha. Jagung manis varietas Baruna, Super 

sweet corn, Kumala F1, Madu, dan Sweet boy juga adaptif di lahan sulfat 

masam.  

Upaya penggunaan benih jagung hibrida atau jagung komposit 

produktivitas tinggi oleh petani dengan melakukan demplot, demfarm di 

lokasi petani, sehingga dengan melihat langsung petani diharapkan 

tertarik untuk mengganti benih jagung yang digunakan selama ini varietas 

lokal dengan varietas unggul. Hasil penelitian di lahan rawa Kalimantan 

Barat pada tipe luapan C dan D menggunakan pengairan sistem 

konservasi dapat dimanfaatkan untuk penyiraman, diberi bahan amelioran 

berupa kapur dan kompos (dari pupuk kandang dan limbah tanaman 

jagung) masing-masing 2 ton/ha, Urea 350 kg/ha, SP36 250 kg/ha dan 
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KCl 150 kg/ha memberikan hasil pipilan kering jagung bersari bebas (KA 

15%) yang paling tinggi masing-masing 4,2 t/ha dan 5,5 t/ha. Sedangkan 

pada tipe A dan B, jagung ditanam di guludan menggunakan pengaturan 

sistem satu arah yang diberi pintu air semi otomatis dengan dosis 

amelioran yang sama, memberikan hasil 3,9 t/ha dan 4,2 t/ha.  

Hasil demontrasi plot oleh Balai PengkajianTeknologi Pertanian 

Sumatera Selatan di lahan pasang surut, pada tahun 2010 melaksanakan 

demplot PTT jagung di desa Mulyasari Kecamatan Tanjung Logo 

Kabupaten Banyuasin menunjukkan hasil Bima 4 (8,8 t/ha), Bima 5 (8,3 

t/ha) dan Bisi 2 (8,4 t/ha), sedangkan di desa Banyu Urip Kecamatan 

Tanjung Lago Bima 3 (11, 27 t/ha) dan Sukmaraga (8,13 t/ha). Teknologi 

yang diintroduksikan pada pengelolaan tanaman terpadu adalah: (a) 

penggunaan varietas unggul dari jenis hibrida maupun komposit, (b) 

benih bermutu dan sehat (c) populasi tanaman 66.600 dengan jarak 

tanam 75 x 40 cm, (d) pembuatan saluran drainase, (e) pemupukan 

berimbang pupuk N sesuai fase pertumbuhan menggunakan BWD dan 

takaran pupuk, pupuk P dan K berdasarkan hasil analisis tanah, (f) 

pemeliharaan tanaman dari gulma dan serangan hama dan penyakit serta 

pembumbunan dan (g) panen dan pasca panen  

Pemanfaatan Potensi Lahan 

 Memanfaatkan lahan yang ada untuk mendukung peningkatan 

produksi jagung. Jagung dapat ditanam sebagai tanaman utama atau 

tanaman sela diantara tanaman seperti diantara tanaman karet, kelapa 

sawit, jeruk (umur < 3 tahun). Demikian pula jagung diusahakan dapat 

diusahakan dalam bentuk pola tanam padi-padi-jagung dan padi-jagung 

seperti di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Hasil penelitian di 

lahan rawa pasang surut Sumatera Selatan menunjukkan bahwa 

usahatani jagung ditanam secara pola tanam yaitu padi-padi-jagung di 

desa Telang dan padi - Jagung di desa Banyu Urip. Hasil analisis 

usahatani jagung di tanam pada musim kemarau II menunjukkan bahwa 

produksi jagung rata-rata 6,2 ton/ha di desa Telang Karya lebih tinggi 

dibandingkan dari desa Banyu Urip (MKI). Demikian pula dengan nilai 

keuntungan yang diperoleh, usahatani jagung dari desa Telang Karya 

sebesar Rp 10.009.290,-/ha lebih tinggi dibandingkan usahatani jagung 
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dari desa Banyu Urip Rp 7.642.000,-/ha. Pengusahaan usahatani jagung 

dari kedua lokasi cukup menguntungkan dan efisien. 

Intensitas Pertanaman 

 Meningkatkan luas areal tanam pada lahan yang memiliki potensi 

untuk ditanami jagung atau sebelumnya merupakan sentra produksi 

jagung dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan rawa cukup luas mencapai 

9,5 juta ha dapat dijadikan sebagai lahan sumber pertumbuhan baru bagi 

jagung. 

Dukungan Kelembagaan  

Adopsi teknologi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

petani. Faktor eksternal berkaitan erat dan bertujuan untuk mengatasi 

kekurangan faktor internal. Keberhasilan pelaksanaan usahatani jagung 

di lahan rawa tidak hanya tergantung faktor teknis, biologis tetapi juga 

sosial ekonomis dan kelembagaan.  

 Kelembagaan penunjang pertanian meliputi kelembagaan 

penyuluhan, kelembagaan permodalan kelembagaan sarana produksi 

dan pemasaran. Kesungguhan PPL dan Babinsa dalam melakukan 

penyuluhan pada kegiatan pelaksanaan sekolah lapang pengelolaan 

tanaman terpadu (SL-PTT) akan menjamin keberhasilan pelaksanaan SL-

PTT. Menurut undang-undang No.19 tahun 2013 pasal 46 ayat 2 

menyebutkan bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang 

PPL dalam 1 desa. Hal ini tidak tercapai menurut data jumlah desa pada 

tahun 2013 sebanyak 69.249 buah sedangkan jumlah PPL PNS dan THL-

TB/PPL(PPL kontrak) sebanyak 49.743 orang yang berati 1 PPL 

menyuluh lebih dari 1 desa. Hal ini berdampak pada sistem Latihan dan 

Kunjungan (LAKU) yang dilaksanakan PPL. Keterbatasan tenaga 

penyuluh dilengkapi dengan pengangkatan penyuluh swadaya yang 

berasal dari kontak tani/petani maju. PPL dapat melakukan penyuluhan 

melalui pelatihan tentang teknologi budidaya jagung pada petani. 

 Tingkat kemandirian petani dalam permodalan masih lemah. 

Petani dalam memutuskan untuk memilih komoditas yang ditanam 

seringkali dihadapkan pada ketersediaan modal yang dimiliki. Modal 

untuk berusahatani jagung di lahan pasang surut Sumatera Selatan 
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dibutuhkan Rp 7.958.000/ha, sementara modal yang dimiliki petani lahan 

rawa pasang surut sulfat masam Rp 1.656.737,5/KK/TH, lahan gambut 

Rp 4.861.425/KK/TH, dan lahan rawa lebak Rp 769.932,5/KK/TH. 

Ketersediaan modal petani lahan gambut lebih tinggi karena sumber 

pendapatan 45% berasal dari tanaman tahunan seperti jeruk, kelapa 

sawit. Untuk mengatasi kekurangan modal tersebut, petani meminjam 

pada tuan tanah, pedagang dengan bunga yang tinggi. Banyak fasilitas 

pembiayaan yang disediakan pemerintah, namun memerlukan agunan. 

Hal inilah yang menyebabkan petani tidak bisa memanfaatkan fasilitas 

tersebut. Bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada petani harus 

disertai dengan bimbingan dan pengawasan dalam penggunaannya. 

 Kelembagaan sarana produksi yang dimaksud adalah tersedianya 

sarana produksi seperti benih, pupuk, obat-obatan dan peralatan lainnya 

di sekitar petani. Benih merupakan salah satu komponen teknologi yang 

menentukan keberhasilan usahatani. Benih yang bermutu harus tersedia 

disaat petani memerlukan. Benih dari varietas unggul yang berdaya hasil 

tinggi, memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta toleran 

terhadap kondisi lahan rawa sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini 

perlu kerjasama antara petani dengan produsen benih. Dengan 

mendirikan kios-kios sarana produksi termasuk peralatannya di lokasi 

petani akan membantu petani dalam memperolehnya. Pembelian sarana 

produksi yang dikelola secara berkelompok akan lebih efisien disamping 

akan lebih meningkatkan kemampuan kelompok tani. Penyuluh swasta 

pada umumnya memiliki kios saprodi sehingga memiliki pengetahuan 

lebih banyak, hal ini akan sangat membantu petani jika informasi tersebut 

disebarkan oleh penyuluh tersebut. 

 Membangun sistem usahatani agribisnis jagung di lahan rawa 

memerlukan dukungan pihak yang terlibat antara petani, pemerintah dan 

pihak swasta (pengusaha) agar usahatani jagung berlanjut dan saling 

menguntungkan. Pemasaran jagung pada dasarnya sudah tersedia 

pabrik yang menampung hasil jagung petani seperti PT Japta Comfeed 

Banjarmasin yang memerlukan bahan baku 80.000 ton/tahun, namun 

yang dapat dipenuhi baru 30.000 ton/tahun. Hal ini menunjukkan masih 

terbukanya peluang petani untuk memasarkan hasil jagung dengan syarat 
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memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh konsumen (pabrik) tersebut 

seperti hasil jagung dengan kadar air (KA) 15%. 

 Hubungan antara kelembagaan dan sarana penunjang lainnya 

secara terintegrasi dalam suatu sistem sehingga dapat saling mendukung 

pelaksanaan usahatani jagung di lahan rawa. Keadaan transportasi yang 

baik akan berpengaruh dalam peningkatan perekonomian pedesaan 

sehingga pengangkutan sarana produksi dan hasil jagung dapat 

dilakukan dengan mudah. Keadaan transportasi di desa baik, namun 

tidak memiliki jalan-jalan usahatani dan jembatan, saluran air maupun 

pintu air yang belum tersedia secara memadai akan membuat kegiatan 

usahatani tidak efektif. Petani mengalami kesulitan dalam mengangkut 

sarana produksi dan hasil sehingga ongkos angkut menjadi tinggi dan 

usahatani tidak efisien. Sebaliknya sarana fisik tersedia dengan baik, jika 

kelembagaan seperti penyediaan sarana produksi, kelembagaan 

keuangan, pemasaran yang kurang mendukung, maka pengembangan 

pertanian di lahan rawa tidak dapat berjalan lancar. Jadi secara 

keseluruhan fasilitas harus tersedia dan berfungsi dengan baik, sehingga 

sumberdaya lainnya dapat berfungsi pula.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Perluasan areal tanam jagung di lahan rawa terutama pada lahan 

yang memiliki potensi dan sesuai serta pada lahan-lahan bukaan 

baru.  

2. Meningkatkan intensitas pertanaman jagung pada lahan yang 

produktif. 

3. Menerapkan teknologi spesifik lokasi meliputi penggunaan varietas 

unggul, penyiapan lahan, pemberian amelioran dan pemupukan, 

pemeliharaan dan panen dan pasca panen. 

4. Meningkatkan dukungan kelembagaan seperti penyuluhan, 

kelembagaan sarana produksi, kelembagaan permodalan, dan 

pemasaran agar pelaksanaan pengelolaan tanaman terpadu 

komoditas jagung dapat terlaksana dengan lancar dan berhasil 

dengan baik. 

 



Kumpulan Policy Brief 

172 

RUJUKAN 

Chalid M. 2015. Outlook komoditas pertanian tanaman pangan jagung. 
Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian. Kementan. Jakarta. 
102 hal. epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/outlook/2015/ 
Tanaman pangan/outlook jagung. (diunduh 13 November 2017) 

Suswono, 2014. Kebijakan pembangunan pertanian untuk mewujudkan 
kedaulatan pangan dan energi dalam menyongsong era Asia. 
Dalam Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kedualatan Pangan dan Energi 
Dalam Menyongsong era Asia. Fakultas Pertanian Sebelas Maret-
Surakarta. 

Hatta M, Sunarminto BH, Kertonegoro BD, Hanudin E. 2009. Upaya 
perbaikan pengelolaan lahan pada beberapa tipe luapan untuk 
meningkatkan produktivitas jagung di lahan rawa. Jurnal Ilmu 
Tanah dan Lingkungan.Vol 9(1) p: 37-48. Fakultas Pertanian 
Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. 

Rina Y. 2013. Analisis kelayakan usahatani padi dan jagung di lahan rawa 
pasang surut. Prosiding Seminar Nasional Akselerasi 
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Menuju Kemandirian 
Pangan dan Energi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 

Soehendi R, Syahri. 2013. Potensi pengembangan jagung di Sumatera 
Selatan. Jurnal Lahan Suboptimal. Vol 2(1): 81-92 April 
2013.(wwwgl suboptimal.unsri.ac.id diunduh 14 Desember 2016) 

Sinar Tani. 2015. Swasembada Pangan:Jagung. m.tabloidsinartani.com, 
12 Mei 2015. Diunduh tanggal 6 Pebruari 2016 

William E, Saleh M, Raihan. S. 2010. Pertumbuhan dan hasil jagung 
manis (ZeamaysSaccharata Sturt) di lahan rawa pasang surut 
sulfat masam di Kalimantan Selatan. Dalam Sutiman.et al (Eds.). 
Green Technology for Better Future. Malang: Fakultas Sain 
danTeknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 
Hlm.21-23. 

 



173 

NASIB PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) 
DI LAHAN RAWA PASANG SURUT TERANCAM MATI SURI 

Yanti Rina D 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Salah satu indikator keberhasilan pengembangan pembangunan 
pertanian lahan rawa adalah pengelolaan jaringan irigasi. Pengelolaan air 
di tingkat saluran tersier sangat tergantung dengan aktivitas Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P3A). Keberadaan kelembagaan pengelolaan air 
(P3A) di lahan rawa belum berfungsi optimal karena belum memiliki 
kemampuan dan manajemen pengelolaan jaringan irigasi secara baik dan 
berkelanjutan. Akibatnya sebagian besar jaringan irigasi tidak terpelihara, 
sehingga menurunkan kualitas tanah dan produktivitas padi. 
Terpeliharanya jaringan irigasi ditentukan oleh petani anggota P3A. 
Kemandirian P3A merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan 
bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk 
menghasilkan kelompok P3A yang mandiri diperlukan langkah-langkah 
pemberdayaan dan perkuatan manajemen P3A. 

KERANGKA PIKIR 

Lahan rawa berprospek untuk mempertahankan swasembada 

pangan. Upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan melalui 

pendampingan, pengawalan dan pembinaan petani. Penggunaan benih 

unggul dan pemupukan berimbang diharapkan memberikan hasil 

maksimal dan memerlukan diimbangi dengan pengelolaan air yang tepat. 

Untuk melaksanakan pengelolaan air yang efisien dibutuhkan 

kelembagaan yang mengatur pengelolaan air (P3A).  

Kelembagaan pengelolaan air (P3A) di lahan rawa tidak 

berkembang antara lain disebabkan (1) pemahaman terhadap tugas dan 

fungsi P3A masih kurang; (2) tidak ada motivasi; (3) kepengurusan tidak 

berjalan; (4) kondisi irigasi kurang menunjang; (5) lemahnya pembinaan 

dan (6) program tidak jelas.  

Pengelolaan air merupakan kunci sukses dalam berusahatani padi 

di lahan rawa, untuk mendukung diperlukan pengelolaan air yang tepat 
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mengingat (1) ketersediaan air dan lahan semakin terbatas dan (2) 

kerusakan infra struktur jaringan irigasi di tingkat usahatani dan sering 

terjadinya anomali iklim ekstrim yang menyebabkan bencana kekeringan 

dan kebanjiran. Kedua permasalahan tersebut berdampak pada 

perolehan produksi padi. Belum lagi konflik dalam pemanfaatannya baik 

antar tanaman maupun pembagian air. Konflik dapat diatasi dengan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan agar 

mampu mengelola air secara berkelanjutan.   

PERMASALAHAN 

Pengelolaan air pada tingkat tersier akan berjalan baik jika 

kelembagaan pengelolaan air (P3A) berfungsi dengan baik. Umumnya 

keberadaan kelompok P3A di lahan rawa belum berfungsi maksimal, 

disebabkan karena kurangnya pembinaan oleh instansi terkait dan masih 

rendahnya kesadaran dan tanggung jawab petani terhadap pemeliharaan 

fasilitas jaringan irigasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok P3A di lahan rawa 

pasang surut umumnya belum mandiri sehingga  dalam melakukan 

perannya belum efektif. Dinamika kelompok P3A di lahan rawa pasang 

surut berada pada tahap sedang, sehingga peningkatan dinamikanya 

dapat dilakukan melalui pembinaan pada pemeliharaan dan 

pengembangan kelompok. Persepsi petani terhadap manfaat 

kelembagaan P3A positif. Besar kecilnya fungsi kelompok P3A di lahan 

rawa pasang surut ditentukan oleh aktif tidaknya kelompok tani/gapoktan 

dalam menerapkan teknologi budidaya sehingga dapat meningkatkan 

intensitas tanam. Dukungan pemerintah setempat dan instansi terkait 

sangat diperlukan karena masih terbatasnya peranserta dan kemampuan 

petani (P3A) dalam pengelolaan jaringan di tingkat tersier. Jika P3A 

belum mandiri maka efisiensi pemanfaatan air irigasi tidak dapat 

dilakukan dengan optimal, dan penerapan teknologi tidak memberikan 

produksi yang maksimal. 

 

 

 



Kumpulan Policy Brief 

175 

PEMECAHAN MASALAH 

Tingkat kemandirian kelompok P3A ke depan harus mandiri dari 

aspek organisasi, teknik pengairan, teknik pertanian (budidaya), 

keuangan dan bidang usaha serta aspek peran pemerintah. 

Cara pembentukan kelompok P3A di daerah rawa tidak berbeda 

dengan daerah irigasi. Namun peraturan yang diberlakukan tidak 

mencerminkan kondisi fisik di daerah rawa, sehingga usaha penguatan 

dan pemberdayaan harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi lahan 

rawa misalnya wilayah kerja P3A di daerah irigasi teknis berdasarkan 

satu blok tersier, sementara di lahan rawa satu blok sekunder karena 

masih merupakan satu kesatuan hidrologis. 

Sesuai (1) Inpres No 2 tahun 1994 yang pada dasarnya 

memberikan arah kepada seluruh instansi terkait untuk membimbing 

pengembangan usaha pertanian, (2) Inpres No 3 Tahun 1999 tentang 

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air irigasi adalah Inpres No 3 

Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi, 

(3) Permen PU No 33 2007 tentang fungsi P3A dan (4) Permentan No 

79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang P3A kelembagaan yang 

ditumbuhkan oleh petani untuk mendapat manfaat langsung dari 

pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit 

dan air tanah.  

Penggabungan P3A dan pelibatan petani anggota P3A dalam 

pengelolaan sumberdaya air sampai pada batas distribusi air di tingkat 

atas (saluran primer dan sekunder) merupakan langkah strategi dalam 

meningkatkan efesiensi pemanfaatan air irigasi di tingkat lokal. 

Penggabungan P3A seyogyanya didasarkan pada wilayah hidrologi, 

sehingga potensi konflik dalam pengelolaan irigasi relatif dapat dihindari. 

Hal yang sama untuk anggota petani P3A di lahan lebak yang memiliki 

lahan tIpe lebak dangkal, lebak tengahan dan dalam, semua harus 

dibicarakan dengan jadwal yang diatur secara bersama-sama sesuai 

kebutuhan masing-masing. Penguatan kelembagaan air merupakan salah 

satu strategi untuk mendukung pengembangan tanaman pangan di lahan 

rawa pasang surut 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan rekayasa 

manajemen meliputi perbaikan struktur organisasi, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pada kelompok P3A 

Sri Rezeki dan dampaknya dapat meningkatkan kemandirian P3A Sri 

Rezeki (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Mekanisme Revitalisasi Kelompok P3A Sri Rezeki di Lahan 
Rawa Pasang Surut  

Dari hasil evaluasi kelompok P3A Sri Rezeki yang dibina memiliki 

tingkat kemandirian yang lebih tinggi (tahap sedang) dibandingkan 

kelompok P3A Bina Usaha yang tidak dibina (tahap rendah). Hal ini 

didukung dengan kepemimpinan kelompok P3A Sri Rezeki termasuk 

kategori kepemimpinan kuat sedangkan kelompok P3A Bina Usaha pada 

kategori kepemimpinan moderat dan dinamika kelompok P3A Sri Rezeki 

termasuk kategori dinamika tinggi sedangkan kelompok P3A Bina Usaha 

termasuk dinamika sedang. Dinamika kelompok P3A dapat ditingkatkan 

dengan melakukan pembinaan pada pengembangan dan pemeliharaan 

kelompok dan tekanan kelompok. 

Produksi padi unggul yang dihasilkan petani anggota kelompok 

P3A Sri Rezeki yang dibina sebesar 2,283 kg/ha atau berkisar 1,5 – 2,75 

ton/ha, sedangkan produksi padi unggul rata-rata yang dihasilkan petani 

anggota kelompok Bina Usaha sebesar 1.997 kg/ha atau berkisar 1,05- 

2,2 ton/ha. Pengusahaan padi unggul maupun padi lokal di kedua lokasi 
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cukup efisien dengan nilai R/C mendekati 2 . Peningkatan produksi padi 

pada kelompok P3A yang dibina dibanding tidak dibina meningkat 

sebesar 1.605,88 kg/ha atau sebesar 54,5%.  

 Upaya menumbuhkan kemandirian kelembagaan pengelolaan air 

(P3A) di lahan rawa sesuai Permentan No 79/Permentan/07.140/12/2012 

bahwa untuk pembinaan P3A dan pemberdayaan P3A, diperlukan 

langkah-langkah dan kegiatan dari kabupaten/kota untuk meningkatkan 

kapasitas dan kemandirian P3A dalam upaya peningkatan produksi 

pertanian. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai 

Air difocuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan 

sumberdaya manusianya. Pembinaan dan pemberdayaan P3A tidak 

terlepas dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar P3A yaitu: (a) 

Mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien, (b) Mengelola konflik 

yang terjadi antara pemakai air secara adil dan (c) Memelihara jaringan 

irigasi tersier/tingkat usahatani baik irigasi teknis maupun irigasi desa 

secara bersinambungan.  

 Menurut Permen PU No.33/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, namun fakta di lapangan yang terjadi 

Dinas PU lebih dominan mengarahkan program-programnya dengan 

pembangunan fisik jaringan irigasi baru. Setelah pembangunan selesai 

tidak ada tindak lanjut peningkatan kapasitas petani dan organisasi P3A 

dalam mengelola dan merawat jaringan irigasi yang telah dibuat. 

Sehingga tidak jarang kelompok P3A yang terbentuk hanya papan nama 

atau tidak berfungsi. Adanya mandat kementerian pertanian dalam 

pengelolaan irigasi tingkat usahatani yang tertuang dalam PP 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijabarkan dalam Permentan 79/2012 

tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai 

Air maka persoalan semakin rumit ketika petani terlibat pada dua instansi 

antara Dinas Pertanian dan Dinas PU. Terlebih lagi jika kedua instansi 

masing-masing mengadakan pelatihan dengan waktu yang hampir 

berbeda sementara pesertanya petani yang sama. Seorang petani di 

suatu desa minimal tergabung dalam lima kegiatan yaitu sebagai anggota 

RT/RW/Dusun kelompok keagamaan, kelompok tani, P3A dan Koperasi, 
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serta kemungkinan ikut juga dalam Gapoktan dan GP3A atau sebagai 

pengurus desa.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Upaya peningkatan kemandirian P3A antara lain : 

1. Aspek Kelembagaan 

a. Membina organisasi kelompok P3A agar memiliki hukum yang jelas 

b. Melakukan penguatan manajemen P3A terutama untuk 

meningkatkan kemampuan manajerial melalui pelatihan, studi 

banding pada kelompok P3A yang berhasil. 

c. Mendamping kelompok P3A dalam pembuatan AD/ART yang 

memuat tentang kegiatan, pertemuan, besar iuran dan sebagainya.  

d.. Mendampingi/membina kelompok P3A dalam melaksanakan 

kegiatan yang direncanakan dan membantu pemecahan 

permasalahan yang dihadapi P3A 

2. Aspek teknis 

a. Melakukan peningkatan keterampilan pengurus dan anggota 

tentang teknis tata cara pemadatan tanah, pembacaan alat ukur 

dibet, cara pembagian air dan penelusuran jaringan. 

b. Melakukan penyuluhan tentang teknologi pertanian yang 

direkomendasikan 

3. Aspek keuangan 

 a. Meningkatkan keterampilan pengurus dalam hal manajemen 

keuangan kelompok 

b. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kerjasama P3A dengan 

pihak lain. 

4. Aspek Kerjasama 

 a. Membantu P3A untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain 

untuk sesuatu usaha yang dapat dilakukan agar memperoleh 

tambahan dana kas kelompok seperti pembelian sarana produksi 

secara berkelompok pada koperasi 
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b. Membimbing P3A melaksanakan usaha kelompok seperti 

perbenihan, peternakandan sebagainya. 

c.  Melakukan integrasi kegiatan teknis secara sinergi antara kelompok 

tani dan kelompok P3A. Kegiatan pengelolaan air termasuk dalam 

sub kegiatan kelompok tani karena anggota petani juga merupakan 

anggota P3A. 

5. Aspek Peran Pemerintah 

a. Melakukan pembinaan secara terintegrasi dari instansi terkait agar 

lebih efisien seperti pelatihan dapat dilakukan secara bersama. 

b. Memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada P3A seperti 

pemberian dana untuk pemberian air kepada kelompok. Contoh di 

lahan lebak, jika sebuah kelompok P3A akan melakukan pemberian 

air pada sawah, maka harus mengajukan permohonan kepada 

kepala pengairan Polder dengan tanggal telah ditentukan. 

Selanjutnya oleh pihak Polder dialirkan air ke saluran tersier petani. 

Aturan-aturan harus ada kejelasan apakah selalu ada bantuan jika 

petani meminta air. Jika hal ini berlanjut, maka iuran air pada P3A 

tidak akan terlaksana. 
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PROTOTIPE ALSINTAN TEPAT GUNA UNTUK PENGOLAHAN 
LAHAN RAWA PASANG SURUT 

Sudirman Umar 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Taba, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Luas lahan di pulau Jawa semakin sempit untuk menghasilkan khususnya 
padi, sehingga sebagai alternatif pengembangannya dilaksanakan di 
lahan sub-optimal di luar pulau Jawa. Dengan membandingkan potensi 
lahan pasang surut yang luas dengan man-land ratio yang rendah maka 
tanaman padi yang ditanam hanya dilakukan satu kali dalam setahun. 
Untuk itu penggunaan alat dan mesin pertanian sangat penting 
khususnya dalam mengelola tanaman pangan dalam mempercepat 
pengolahan tanah. Dengan masuknya beberapa alat dan mesin pertanian 
khususnya traktor yang sesuai di lahan pasang surut, telah merangsang 
petani lebih giat untuk melakukan usahatani. Selanjutnya untuk lebih 
cepatnya proses pengembangannya dalam usahatani, seyogyanya terjadi 
peningkatan pemanfaatan alsintan di wilayah tersebut.Penggunaan alat 
dan mesin pertanian (alsintan) di lahan rawa selain bersifat spesifik juga 
dibatasi oleh daya pakai. Umumnya daya pakai alsintan di lahan rawa 
hanya dapat bertahan 2-3 tahun. Kendala lain adalah lahan dengan 
tipologi sulfat masam yang mempunyai lapisan pirit dan akan 
menyebabkan pirit teroksidasi, juga dipengaruhi oleh tingkat kekerasan 
tanah atau adanya lumpur dalam. Dalam pengembangan alat dan mesin 
olah tanah, pemilihan desainnya harus penuh kehati-hatian yang 
disesuaikan dengan kondisi biofisik lahan dan lingkungan yang meliputi 
daya sanggah tanah dan tinggi genangan. Jenis alat dan mesin yang 
telah dianjurkan dan yang akan dioperasikan di lahan pasang surut 
khususnya diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan karakter mesin 
tersebut dan dapat menghasilkan peroduktivitas dan efisiensi yang tinggi. 
Kebijakan Pemerintah dibidang pertanian khususnya di lahan rawa 
pasang surut perlu adanya mekanisasi yang dimulai dari pengolahan 
tanah hingga pasca panen. 

KERANGKA PIKIR 

Dengan semakin sempitnya lahan untuk pertanian, khususnya di 

pulau Jawa, maka orientasi untuk meningkatkan produktivitas padi di luar 

pulau Jawa menjadi alternatif yang tidak bisa dihindari. Kendala yang ada 
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di lahan-lahan produktif untuk padi sawah di Kalimantan Selatan adalah 

sedikitnya tenaga pengolah tanah, sehingga aplikasi pengolahan tanah 

mekanis dengan traktor tangan menjadi hal yang utama dalam budidaya 

padi. Efektivitas dan produktivitas pengoperasian traktor tersebut masih 

dirasa kurang. 

Petani lahan pasang surut umumnya melakukan usaha pertanian 

khususnya tanaman padi hanya menanam satu kali setahun, terlihat dari 

man-land ratio yang rendah dibanding dengan potensi lahan pasang surut 

yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang cukup luas. 

Secara teknis agronomis usaha pertanian dapat dilakukan dua kali tanam 

dalam setahun. Salah satu alternatif pemecahan dalam masalah 

kekurangan tenaga kerja adalah penggunaan alat dan mesin pertanian 

yang sesuai seperti traktor, baik menggunakan bajak singkal ataupun 

dengan rotary. Penggunaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian akan 

mendorong kenaikan produksi serta kualitas usahataninya dan secara 

ekonomi menguntungkan. Dari beberapa penelitian dapat dikemukakan 

bahwa penerapan alat dan mesin pertanian pra panen dapat 

meningkatkan luas tanam dan keserempakan waktu tanam  

Alat dan mesin pertanian telah digunakan dalam usaha tani 

tanaman pangan khususnya tanaman padi. Penggunaan alat dan mesin 

pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman 

pangan dalam mempercepat pengolahan tanah. Namun demikian jumlah 

alat dan mesin pertanian khususnya traktor tepat guna untuk lahan sub-

optimal khususnya di lahan pasang surut masih sangat sedikit dibanding 

dengan luas lahan yang ada. Ditinjau dari jumlah alat dan mesin yang 

digunakan, tingkat mekanisasi pertanian masih sekitar ± 30 persen. 

Dengan demikian peluang pengembangan alsintan di lahan pasang surut 

cukup besar dilihat peranannya dalam meningkatkan areal pertanaman 

termasuk intensitas pertanaman, produktivitas serta efisiensi, perbaikan 

kualitas dan untuk pengembangan agroindustri, sehingga akan terjadi 

peningkatan pendapatan dan kegiatan ekonomi di lahan pasang surut. 

Dengan masuknya beberapa alat dan mesin pertanian khsusnya 

traktor yang sesuai di lahan pasang surut, telah merangsang petani lebih 

giat untuk melakukan usahatani. Selanjutnya untuk lebih cepatnya proses 
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pengembangan-nya dalam usahatani, seyogyanya terjadi peningkatan 

pemanfaatan alsintan di wilayah tersebut. 

Peran mekanisasi pertanian pada perluasan areal baru, terutama 

pada lahan marjinal seperti lahan rawa pasang surut dan lahan 

bergambut memberikan prospek yang cukup baik dalam kaitannya 

dengan usaha pelestarian swasembada beras. 

Pada sistem budidaya yang lebih maju, penggunaan alsintan dapat 

meningkatkan produksi dan produktivitas, akhirnya sampai pada tingkat 

tertinggi, alsintan harus mampu memberikan produktivitas, efisiensi dan 

kualitas baik dari segi teknis maupun ekonomis. 

PERMASALAHAN PENGOLAHAN TANAH DI  
LAHAN RAWA PASANG SURUT 

Pembangunan pertanian pada dasarnya berkaitan erat dengan 

pembangunan pedesaan, khususnya di daerah pedesaan rawa pasang 

surut, karena sebagian besar penduduknya mengusahakan pertanian. 

Pembangunan pertanian di daerah rawa pasang surut dihadapkan pada 

rendahnya produktivitas lahan dan rendahnya ketersediaan sumberdaya 

tenaga kerja. 

Mekanisasi atau penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di 

lahan rawa selain bersifat spesifik juga dibatasi oleh daya pakai. 

Umumnya daya pakai alsintan di lahan rawa hanya dapat bertahan 2-3 

tahun. Disisi lain menunjukkan bahwa keragaman kondisi lahan, tata 

ruang, keterpencilan lokasi, ketersediaan suku cadang, dan agro-

ekosistem yang spesifik menyebabkan alsintan yang cocok untuk 

dikembangkan di daerah pasang surut masih sangat terbatas. Sebagian 

alat dan mesin pertanian, baik impor maupun produk dalam negeri belum 

banyak dimanfaatkan petani karena kurang sesuai dengan kondisi 

ekosistem dan kebutuhan petani. Berdasarkan potensi tanaman pangan 

yang berkembang di lahan rawa pasang surut antara lain padi, jagung, 

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, maka 

pengembangan alsintan dapat diharapkan mendukung industrialisasi 

pertanian (agroindustry) sehingga dapat meningkatkan pendapatan, nilai 

tambah dan peluang kesempatan kerja. 
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Untuk menentukan layak atau tidaknya penggunaan traktor di suatu 

lahan secara teknis berdasarkan tahanan mekanis tanah atau nilai indeks 

kerucut (cone index). Klasifikasi tingkat tahanan mekanis atau kekerasan 

tanah dalam kaitannya dengan kelayakan penggunaan traktor, antara (> 

1,5 kg/cm2) - (0,5-1,0 kg/cm2), yakni kekerasan tinggi sampai rendah. 

Makin tinggi kekerasan tanah pengoperasian traktor makin mudah. 

Pemilihan jenis traktor untuk lahan pasang surut dipengaruhi oleh 

tingkat kekerasan tanah. Lahan pasang surut akan mulai dikerjakan 

apabila mulai terdapat hujan atau lahan mulai tergenang, dengan 

demikian kekerasan tanah makin rendah. Pada kondisi seperti ini 

penggunaan traktor yang dianjurkan agak kesulitan, karena pada lahan 

yang tergenang memerlukan traktor yang lebih ringan, namun demikian 

traktor yang ringan tidak mudah diperoleh pada agen-agen/distribusi yang 

menjual traktor. Misalnya untuk traktor dengan beratnya kurang dari 100 

kg, berarti harus menggunakan mesin yang berdaya 5,6 HP. Daya traktor 

yang rendah berarti kapasitas dan kemampuan mengatasi daya tahanan 

tanah juga rendah, sehingga secara teknis penggunaan traktor jenis ini 

tidak layak. 

Selain itu di beberapa tipologi lahan di wilayah pasang surut 

mempunyai kedalaman lumpur yang sangat tebal yakni diatas 25 cm, 

sehingga traktor yang tepat untuk mengolah tanah tidak tersedia seperti 

hidrotiller. Terangkatnya lapisan pirit ke permukaan, yang dapat 

menimbulkan keracunan tanaman karena teroksidasi merupakan masalah 

yang cukup meresahkan dalam berusahatani karena memotong dan 

membalikkan tanah yang menggunakan alat pengolah tanah (traktor) 

pada kedalaman diatas 20 cm dengan implement bajak.  

Faktor lain yang membatasi penggunaan traktor adalah sarana dan 

prasarana transportasi, ketersediaan air. Lahan dengan tipologi sulfat 

masam yang mempunyai lapisan pirit dangkal kurang dari 25 cm dan 

lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm tidak disarankan diolah 

menggunakan traktor.  
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PEMECAHAN MASALAH 

Pengolahan tanah pada lahan yang mempunyai lapisan olah dalam 

dengan kondisi tergenang dapat menyebabkan risiko besar, seperti 

terperosoknya traktor. Untuk mengurangi risiko terperosoknya traktor 

pada lahan tersebut, dapat diatasi dengan: (1) memperlebar tapak roda 

traktor tetapi dengan konsekuensi traktor menjadi lebih sulit berbelok 

karena ruang belok (turning radius) yang makin besar, dan (2) 

memperbesar diameter roda traktor dengan konsekuensi traktor menjadi 

lebih mudah terguling. 

Dalam pengembangan alat dan mesin pengolah tanah, pemilihan 

desainnya harus penuh kehati-hatian yang disesuaikan dengan kondisi 

biofisik lahan dan lingkungan yang meliputi daya sanggah tanah dan 

tinggi genangan. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi 

kemampuan mobilitas alsintan yang digunakan. Bila kondisi lahan tidak 

berair dan tergenang dan mempunyai daya sanggah tanah relatif besar 

(CI >1,5 kg/cm2), mesin panen dapat diterapkan dengan baik, tetapi bila 

daya sanggah relatif kecil (CI <1,5 kg/cm2) seperti lahan rawa gambut 

maka mesin panen tidak dapat bekerja dengan baik. 

Jenis alat dan mesin yang telah dianjurkan dan yang akan 

dioperasikan di lahan pasang surut khususnya diharapkan dapat 

beroperasi sesuai dengan karakter mesin tersebut dan dapat 

menghasilkan peroduktivitas dan efisiensi yang tinggi. Untuk mencapai 

efisiensi, penerapan alsintan harus dilakukan secara selektif agar sesuai 

dengan kondisi yang ada. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut 

maka jenis alat dan mesin serta fungsinya sesuai dengan kondisi lahan, 

sistem usahatani dan kondisi sosial ekonomi penduduk. 

Dalam kaitannya dengan penggunaan traktor di lahan pasang surut, 

umumnya tanah yang mempunyai lapisan olah yang dalam atau tanah 

bergambut, bila tanah tersebut tergenang cenderung menyebabkan tanah 

menjadi lunak sehingga dalam operasionalnya traktor mudah terbenam. 

Sebaliknya tanah yang mempunyai lapisan olah dangkal atau tanah 

mineral, dalam kondisi basah akan meningkatkan kapasitas traktor. Oleh 

karena itu, pengolahan tanah di lahan yang mempunyai lapisan olah 

dalam atau bergambut dianjurkan dilakukan pada kondisi kering, 
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setidaknya saat pengolahan pertama yang menggunakan implement 

singkal. Pengolahan tanah pada lapisan olah dalam dengan kondisi 

tergenang sering terjadi slip roda yang tinggi dan terbenam yang 

mengakibatkan kapasitas traktor menjadi rendah.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Kebijakan Pemerintah dibidang pertanian pada dasarnya 

merupakan suatu bentuk usaha dimana petani sebagai pelaku usaha 

pertanian untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin atau 

mencari alternatif biaya yang seminimal mungkin. Dalam hal kegiatan 

dibidang pertanian di lahan rawa pasang surut adalah masalah 

pengelolaan lahan dimana lahan harus dikerjakan dalam waktu cepat dan 

tepat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya artinya 

bahwa tanam dapat tepat waktu sehingga sumberdaya lahan dapat 

termanfaatkan satu tahun tiga kali panen. Untuk itulah kebijakan 

Pemerintah dibidang pertanian khususnya di lahan rawa pasang surut 

perlu adanya mekanisasi yang dimulai dari pengolahan tanah hingga 

pasca panen. Kebijakan ini perlu didukung dengan adanya sarana 

produksi yang dapat terjangkau oleh petani, baik dari segi jumlah, waktu 

maupun harga dan peningkatan pengetahuan petani tentang teknologi 

berbudidaya yang pada akhirnya petani akan dapat meningkatkan 

produksinya. 

Selain itu pemerintah perlu mensubsidi alat pengolah tanah yang 

sesuai dengan kondisi tipologi lahan yang bertipe luapan B/A, sehingga 

pemanfaatan alat pengolah tanah (traktor) dapat tepat guna, seperti tanah 

dengan daya sanggah tanah antara CI <1,5 kg/cm2- CI >1,5 kg/cm2. 

Adapun alat yang dimaksud adalah traktor dengan ukuran daya kuda 

antara 8,5-15 HP. Traktor yang digunakan disertai perlengkapan standar 

terdiri dari bajak singkal, gelebeg dan garu. Lahan tipologi B dan C 

(potensial) dimana kondisi airnya (pasang-surut) tidak besar atau lahan 

jauh dari saluran sekunder, pengolahan tanah dapat dilakukan dengan 

alat pengolah tanah (traktor) dengan implemen bajak. Lahan dengan 

kondisi lumpur dalam (>25 cm) dapat digunakan dengan hidrotiller. 
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PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT VERSI PP 71/2014:  
UNTUK SIAPA?  

 

Maswar, Ai Dariah dan Sukarman 

Balai Penelitian Tanah dan 
Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 

Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Lahan gambut di Indonesia mencakup area seluas sekitar 14,9 juta 
hektar. Dari luasan lahan gambut Indonesia tersebut sebagian telah 
dimanfaatkan atau dikonversi sebagai kawasan pengembangan 
(budidaya) dan sebagian lagi masih dipertahankan sebagai kawasan 
konservasi (hutan). Pengelolaan didasarkan pada peruntukan dan zonasi 
Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, 
pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi, yang pada 
dasarnya menekankan pada pentingnya mengelola lahan gambut secara 
berkelanjutan. Inovasi teknologi yang diterapkan pada lahan gambut yang 
telah dikonversi, sampai saat ini lebih banyak diarahkan pada aspek 
biofisik, sedangkan aspek sosial, budaya dan ekologi yang seharusnya 
menjadi perhatian utama untuk menjadi pertimbangan justru seringkali 
diabaikan. Pada sisi lain, regulasi-regulasi yang telah diterbitkan 
pemerintah terkait lahan gambut, misalnya PP 71/2014 maupun peraturan 
sebelumnya seperti Inpres No. 10/2011 dan No.6/2013, dan regulasi 
lainnya juga dinilai lebih banyak menitik beratkan pada aspek lingkungan 
dan kurang mempertimbangkan aspek lainnya seperti: sosial, ekonomi, 
dan budaya sehingga implementasi dari regulasi-regulasi tersebut di 
lapangan kurang efektif. Berkaitan dengan hal ini, pengelolaan lahan 
gambut diarahkan pada: a) lahan gambut yang masih berupa hutan perlu 
dipertahankan (konservasi), b) lahan gambut yang sudah terdegradasi 
(semak belukar) dapat dikembangkan untuk budidaya sesuai dengan 
kesesuaian lahannya, dan c) lahan yang telah menjadi lahan pertanian 
(budidaya) tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian dengan 
manajemen pengelolaan yang baik, yaitu sesuai dengan karakteristiknya. 

KERANGKA PIKIR 

Ekosistem lahan gambut memiliki fungsi yang beragam bagi 

kehidupan masyarakat disekitarnya, bangsa atau negara lokasi 

keberadaannya, dan juga untuk lingkungan skala global. Diantara fungsi 

tersebut adalah sebagai  Sumberdaya alam (lingkungan) berupa plasma 
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nuftah tempat hidup flora dan fauna, sebagai gudang penyimpan karbon, 

fungsi budidaya (ekonomi) terkait dengan produksi pertanian, perkebunan 

dan hutan tanaman industri, dan fungsi sosial budaya masyarakat terkait 

dengan adat istiadat setempat. Untuk mencegah agar tidak rusak atau 

hilangnya fungsi gambut tersebut dan agar dapat bermanfaat secara 

berkelanjutan sesuai dengan fungsi-fungsinya tersebut, maka setiap 

negara yang memiliki lahan gambut mempunyai tanggung jawab dan 

berkepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan 

gambut tersebut. Berkaitan dengan hal ini, ekosistem lahan gambut 

seharusnya dikelola secara seimbang antara fungsi-fungsinya tersebut, 

sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta 

lingkungan global. Memprioritaskan salah satu fungsi saja bukanlah 

merupakan solusi pengelolaan lahan gambut yang baik.  

Luas lahan gambut di Indonesia sekitar 14,9 juta hektar dan telah 

dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan lahan, diantaranya: sekitar 

55,4% (8,3 juta hektar) masih berupa hutan (hutan rawa gambut), 15,1% 

sudah dibuka dan diusahakan masyarakat untuk perkebunan dan 

pertanian, 25,1% ditutupi oleh semak belukar (hutan rawa gambut 

terganggu/terdegradasi), dan 4,4% berupa lahan gambut terlantar 

(pernah diusahakan, tetapi kemudian ditinggalkan). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan luas, lahan gambut Indonesia telah 

dan/atau sedang dimanfaatkan hampir seimbang antara fungsinya 

sebagai kawasan budidaya yaitu pertanian, perkebunan, dan hutan 

tanaman industri (HTI), dan kawasan pelestarian lingkungan (hutan). 

Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah ekosistem lahan gambut 

Indonesia seharusnya juga dikelola secara seimbang antara 

menjaga/mempertahankan fungsinya sebagai kawasan lindung dan 

budidaya. Dengan demikian, gambut dapat terus dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk generasi saat ini 

maupun mendatang. 

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, 

pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi, yang pada 

dasarnya menekankan pada pentingnya mengelola lahan gambut secara 

berkelanjutan, dan mengembangkan teknologi pemanfaatannya dengan 
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baik guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 

kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi 

dan/atau produk hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah, 

diantaranya adalah: a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, b) Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, c) Instruksi 

Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang “Penundaan Pemberian Izin 

Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 

Gambut”, dan d) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Namun demikian, 

beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan ekosistem gambut 

menilai ada beberapa substansi regulasi tersebut yang masih kurang 

tepat dan sulit untuk diimplementasikan serta berpotensi menimbulkan 

berbagai permasalahan dimasa depan. 

PERMASALAHAN 

Desakan untuk dapat memanfaatkan lahan gambut saat ini dan 

dimasa yang akan datang diperkirakan tidak dapat dihindarkan, karena 

tuntutan pembangunan dan keterbatasan ketersediaan lahan untuk 

berbagai sektor seperti: pertanian, perkebunan, hutan tanaman industri 

(HTI), dan untuk pemukiman, serta infrastruktur lainnya. Kenyataan di 

lapangan saat ini, ternyata telah banyak lahan gambut yang sudah 

tercabik-cabik kanal (saluran drainase) termasuk pada kawasan kubah 

gambut yang seharusnya dipertahankan sebagai areal konservasi. 

Ekspansi atau ekstensifikasi ke lahan gambut dapat dilihat dan dibuktikan 

secara spasial dari hasil interpretasi citra satelit, khususnya terhadap 

perubahan tutupan lahan dan pembuatan kanal-kanal untuk saluran 

drainase. Contoh kasus yang signifikan dapat diamati adalah pada 

daerah-daerah yang sangat ekstensif mengembangkan perkebunan dan 

hutan tanaman industri. Kondisi ini, akan menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan gambut antara lain: terjadinya penurunan 

permukaan tanah (subsidence), kehilangan karbon atau emisi GRK, 

kering tidak balik (irreversible drying), dan bahaya kebakaran. Hal ini telah 

berdampak terhadap semakin meluasnya lahan gambut yang 

dikategorikan terdegradasi atau rusak.  
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Inovasi teknologi yang diterapkan pada lahan gambut yang telah 

dikonversi, sampai saat ini juga lebih banyak diarahkan pada aspek 

biofisik, sedangkan aspek sosial, budaya dan ekologi yang seharusnya 

menjadi perhatian utama untuk menjadi pertimbangan justru seringkali 

diabaikan. Akibatnya, tujuan semula pengelolaan lahan gambut adalah 

untuk kemakmuran masyarakat, malah jadi kandas dan bahkan 

menyisakan masalah baru bahkan merugikan masyarakat dan 

lingkungannya.  

Dalam regulasi-regulasi yang telah diterbitkan pemerintah terkait 

lahan gambut, misalnya PP 71/2014 maupun peraturan sebelumnya 

seperti Inpres No. 10/2011 dan No.6/2013, dan regulasi lainnya juga 

dinilai lebih banyak menitik beratkan pada aspek lingkungan, dan kurang 

mempertimbangkan aspek lainnya seperti: aspek sosial, aspek ekonomi, 

serta aspek hukum. Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah 

dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan 

kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan, maka regulasi tersebut 

dirasakan masih kurang mendukung. Pada sisi lain, juga masih banyak 

dari regulasi-regulasi terkait lahan gambut tersebut yang belum bisa 

menjawab permasalahan yang ada khususnya di kondisi lapang, bahkan 

dinilai berpotensi menimbulkan multi-interpretasi di lapangan dan dapat 

mengakibatkan konsekuensi hukum, terutama bagi masyarakat dan 

pelaku usaha di lahan gambut. Sebagai contoh kasus, untuk mencegah 

kebakaran lahan gambut, pemerintah melarang masyarakat melakukan 

pembakaran di lahan gambut, termasuk lahan-lahan petani yang selama 

ini (turun-temurun) mereka mengusahakan lahan dengan sistem bakar 

(sistem sonor di Sumatera Selatan misalnya). Akibat larangan tersebut 

banyak petani tidak bisa lagi melakukan usaha tani di lahan milik mereka. 

Khusus regulasi yang menyangkut aspek teknis, juga masih belum 

terlihat ada yang saling mengaitkan antara faktor-faktor kunci yang perlu 

ada dalam pengelolaan lahan gambut, seperti: muka air tanah, emisi 

karbon, ketebalan gambut, subsiden dan pertumbuhan tanaman yang 

dibudidayakan. Regulasi yang terkait pengaturan tata air misalnya, masih 

berorientasi pada penyelamatan lingkungan (mencegah kebakaran), tapi 

belum mempertimbangkan dampaknya terhadap tanaman yang 

dibudidayakan. Dalam implementasi di lapangan regulasi pengaturan 

muka air tanah yang single point seperti yang dimuat dalam PP No. 71 
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tahun 2014 sangat sulit untuk dilaksanakan dan bahkan untuk 

dimonitoring, karena pada kondisi lapangan kondisi muka air tanah baik 

pada gambut alamiah maupun terdegradasi berfluktuasi sepanjang waktu. 

Hal ini disebabkan oleh karena permukaan gambut yang tidak selalu rata, 

dan pergerakan air dalam profil gambut sangat sulit untuk mengontrolnya. 

Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil monitoring terhadap muka air 

tanah pada kawasan hutan gambut di Kalimantan Tengah selama 13 

tahun, melaporkan bahwa rata-rata muka air tanah gambut sangat 

berfluktuasi tergantung dari kondisi curah hujan (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi muka air tanah di hutan gambut Kalimantan 
Tengah  

Pemanfaatan lahan gambut untuk lahan pertanian bukanlah hal 

yang baru di Indonesia, secara tradisional masyarakat lokal telah lama 

memanfaatkan lahan gambut untuk usaha pertanian dalam skala kecil. 

Pemanfaatan lahan gambut untuk komoditi tanaman tahunan (pertanian 

atau perkebunan dan hutan tanaman industri) mengharuskan adanya 

saluran drainase atau kanal untuk meningkatkan ketersediaan oksigen 

bagi akar supaya tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Pembuatan drainase menyebabkan penurunan muka air tanah, akibatnya 

terjadi perubahan kondisi lingkungan dari anaerob menjadi aerob pada 

lapisan dekat permukaan gambut, sehingga meningkatkan kehilangan 

karbon melalui proses dekomposisi gambut. Dalam kondisi seperti ini, 

jelas bahwa konsekwensi logis dari pengembangan budidaya tanaman 

pada lahan gambut dengan pembuatan drainase adalah menyebabkan 
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terjadinya peningkatan kehilangan karbon terutama dalam bentuk emisi 

CO2 ke atmosfer yang berdampak terhadap pemanasan global. Tanah 

gambut yang mengalami penurunan muka air tanah atau kekurangan air 

yang berlebihan akibat drainase juga dapat mengakibatkan koloid gambut 

menjadi rusak. Setelah pembuatan drainase, apabila keadaan menjadi 

terlalu kering tanah gambut dapat mengalami gejala kering tak balik 

(irreversible drying) menjadi pasir semu yang mudah terbakar dan tererosi 

oleh air dan/atau angin. Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut dapat 

merambat dengan cepat dan sulit diatasi karena terjadi di bawah 

permukaan tanah. Dampak lebih lanjut yang terjadi setelah 

pengembangan sistem drainase di lahan gambut apabila tidak dikelola 

dengan baik adalah penurunan permukaan tanah (subsidence) karena 

hilangnya material gambut dan proses pemadatan. Berkaitan dengan hal 

ini, hasil kegiatan ICCTF Badan Litbang Kementan melaporkan bahwa 

besarnya penurunan permukaan lahan gambut yang telah dibudidayakan 

untuk beberapa jenis tanaman (karet dan/atau kelapa sawit di beberapa 

daerah yaitu Kalbar, Kalteng, Riau dan Jambi berkisar antara 3 – 5 cm 

per tahun.  

Konduktivitas hidrolik (daya hantar aliran air) dalam profil tanah 

gambut pada umumnya sangat tinggi karena kondisinya yang porus. 

Tingginya konduktivitas hidrolik sangat berpengaruh terhadap sistem 

aliran air tanah. Kondisi ini akan mendatangkan masalah apabila pada 

satu hamparan kawasan gambut yang sama diterapkan manajemen atau 

regulasi yang berbeda secara bersamaan, misalnya penetapan kawasan 

lindung berdampingan dengan kawasan budidaya, atau melaksanakan 

restorasi (rewetting) pada kawasan yang sudah ada tanaman 

budidayanya. Jadi, akan sangat sulit sekali untuk menetapkan mana 

daerah yang berfungsi sebagai kawasan budidaya dan lindung tersebut, 

baik dari aspek teknis maupun aspek sosial-budaya. 

 

PEMECAHAN MASALAH 

Sehubungan dengan kecenderungan penggunaan lahan gambut 

yang semakin meningkat, maka lahan gambut perlu dikelola dengan baik 

agar senantiasa memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal maupun 

masyarakat global. Pemanfaatan lahan gambut, perlu kehati-hatian, 

karena bila salah kelola akan dapat menimbulkan kerusakan lahan. 
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Dalam hal ini, pengelolaan lahan gambut harus mempertimbangkan sifat 

dan ciri ekologi lahan gambut itu sendiri. Pengelolaan lahan gambut harus 

senantiasa dipandang sebagai suatu hamparan yang merupakan satu 

unit ekosistem, yang dalam pengelolaannya harus dalam satu unit 

pengelolaan. Dalam hal ini, puncak atau kubah gambut harus senantiasa 

di jaga keutuhannya, dengan mengalokasikannya sebagai wilayah 

konservasi, agar fungsinya sebagai pemasok air senantiasa tetap terjaga. 

Kaki kubah termasuk tanggul-tanggul alam sungai yang telah dikelola 

oleh masyarakat, tetap dialokasikan untuk kawasan budidaya 

masyarakat. Wilayah antara puncak dan kaki kubah, bisa dimanfaatkan 

atau dialokasikan bagi tanaman perkebunan atau hutan tanaman industri, 

dengan bangunan parit-parit minimal dan pengaturan air yang tepat, 

sehingga drainase berlebih (over drainaged) dapat dihindari. 

Untuk mengurangi pengaruh drainase terhadap percepatan 

dekomposisi pada lahan gambut yang sedang/sudah diusahakan, maka 

pengelolaan tanah dan air menjadi penting. Pengelolaan air merupakan 

kunci utama dalam pengelolaan lahan gambut. Prinsip dasar pengelolaan 

air lahan gambut adalah melakukan upaya pengaturan muka air tanah 

agar material gambut di bagian permukaan tanah tetap terjaga berada 

dalam kondisi lembab (kandungan air tanahnya selalu di atas batas kritis). 

Tinggi muka air tanah dipertahankan sampai batas toleransi tanaman 

terhadap genangan. Alternatifnya adalah dengan membuat pintu air atau 

sekat saluran (canal blocking) yang dapat mengatur tinggi muka air di 

saluran dan di tanah gambut Dengan demikian, pengelolaan air ini 

dimaksudkan tidak hanya sebagai penyedia air untuk tanaman, akan 

tetapi juga untuk menjaga agar gambut tidak kering terutama pada musim 

kemarau. Pada sisi lain, untuk meningkatan stabilitas bahan gambut 

dengan penggunaan bahan amelioran. Amelioran penting agar sumber 

pelepasan/emisi karbon, terutama yang berasal dari hasil dekomposisi 

dapat berinteraksi dengan bahan aktif amelioran (kation metal) 

membentuk ikatan komplek (organo-metal complexes) sehingga gambut 

menjadi lebih tahan (stabil).  

Regulasi terkait pengelolaan lahan gambut juga harus 

mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang terkait 

dengan fungsi ekosistem gambut sebagai kawasan lindung dan 

budidaya. Landasan filosofis adalah merujuk pada UUD 1945 pasal 33 

ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
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dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Landasan yuridis adalah bahwa 

sumberdaya alam, termasuk lahan gambut, harus diatur pengelolaannya 

dengan cara yang seadil-adilnya dan berkelanjutan sehingga dapat 

bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, baik untuk generasi saat 

ini maupun mendatang. Landasan sosiologis adalah bahwa masyarakat 

mempunyai kebebasan memilih dalam pengembangan lahan gambut 

berdasarkan tingkat kesesuaian dan kemampuan lahannya, yang 

pengelolaanya diatur secara bijaksana melalui peraturan yang dapat 

diterima semua pihak.  

Terkait dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosisitem Gambut, kiranya aspek-aspek 

tersebut (sosial, ekonomi, teknis dan hukum) menjadi sangat penting. 

Oleh karena itu diperlukan adanya rumusan strategis penggunaan lahan 

gambut ke depan. Untuk itu, regulasi terkait lahan gambut perlu diatur 

secara proporsional agar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, 

pertumbuhan ekonomi dan konservasi atau perlindungan lingkungan. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Lahan gambut yang masih berupa hutan (8,28 juta ha) disarankan 

untuk dipertahankan sebagai kawasan konservasi.  

 Lahan gambut yang saat ini sudah menjadi semak belukar (3,74 

juta ha), jika: (1). Gambut dalam (> 3 m): dilakukan upaya rehabilitasi atau 

restorasi, (2). Gambut dangkal (< 3 m) dapat diusahakan untuk budidaya 

tanaman pertanian dengan stok karbon relatif tinggi (tanaman 

tahunan/jenis pohon) dengan penataan/pengontrolan muka air tanah 

yang baik agar subsidence dan kering tidak balik (irreversible drying) 

dapat diminimumkan. 

Lahan gambut yang telah menjadi menjadi perkebunan (1,54 juta 

ha) dan lahan pertanian (0,7 juta ha) tetap dikelola dengan menerapkan 

prinsip/ kaedah konservasi (pengaturan muka air tanah, penggunaan 

amelioran, pemupukan dan pencegahan kebakaran). Tinggi muka air 

tanah dipertahankan sampai batas toleransi tanaman terhadap genangan. 

Alternatifnya adalah membuat pintu air atau sekat saluran (canal 

blocking) yang dapat mengatur tinggi muka air di saluran dan di tanah 

gambut.  
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Inovasi teknologi penataan dan pengelolaan usahatani di lahan 

gambut harus ditujukan untuk: (1). meningkatkan produktivitas lahan, (2) 

mampu menekan penurunan fungsi lingkungan 

Untuk perlindungan lingkungan dan/atau pencegahan kebakaran 

lahan gambut, perlu: (1). membuat kondisi gambut lembab (pengaturan 

tinggi muka air yang mampu membasahi gambut sampai permukaan 

lewat gaya kapilaritas), (2). Merubah kebiasaan petani membakar, 

terutama dalam penyiapan lahan dan mendapatkan abu sebagai bahan 

amelioran dengan cara membakar serasah di atas permukaan tanah 

gambut, (3). Regulasi-regulasi terkait lahan gambut perlu diselaraskan 

antara satu dengan yang lainnya, dan diatur secara proporsional agar 

bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan 

konservasi. 
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ARAH DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT 
DANGKAL UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PADI 

BERKELANJUTAN 

Isdijanto Ar Riza 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kerusakan lahan gambut (degradasi) telah banyak yang mempengaruhi 
produktifitas dan ligkungan. Degradasi gambut lahan memang bisa terjadi 
secara alamiah, namun proses non alamiah nampak lebih dominan. 
Restorasi lahan gambut yang telah rusak akibat salah kelola, memerlukan 
biaya yang lebih mahal. Percepatan degradasi yang terjadi pada lahan 
tersebut, satu diantaranya sebagai akibat dari keluarnya 14/Permentan/ 
PL.110/2/2009 yang memperbolehkan usaha perkebunan kelapa sawit 
dilaksanakan di lahan gambut yang pelaksanaannya kurang 
memperhatikan berbagai hal, diantaranya ketebalan dan substratumnya. 
Masalah tersebut kiranya perlu mendapat perhatian yang serius, karena 
kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada gambut sedang atau dalam 
saja, tetapi sudah merambah ke lahan gambut dangkal. Suatu lahan yang 
sebenarnya sangat potensial untuk lahan produksi tanaman pangan 
khususnya padi. Hal tersebut dapat berakibat pada semakin 
menyempitnya lahan pangan, dan dapat menyebabkan upaya 
peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan padi akan semakin 
rumit. Saat ini kebijakan khusus mengenai tata kelola lahan gambut 
dangkal belum ada, sehingga akan sangat signifikan hasilnya kalau 
diterbitkan sebuah kebijakan (permentan) tata kelola gambut dangkal 
yang mengandung dan memuat beberapa hal, yaitu: 1) konservasi, 2) 
sistem pertanian, 3) inovasi teknologi, 4) produksi, dan 5) keamanan 
lingkungan.  
 

KERANGKA PIKIR 

Keamanan dan kedaulatan pangan masih menjadi tujuan 

pembangunan pertanian Indonesia, berbagai upaya dalam mewujudkan 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan  pangan, adalah karena 

pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari penyediannya. 

Hal tersebut timbul sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan penduduk 

yang belum terkendali, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola 
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konsumsi  masyarakat, kecepatan alih fungsi lahan serta upaya 

pembukaan lahan baru yang masih rendah. Apabila permasalahan 

tersebut tidak  diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan 

akan semakin meningkat yang dapat membahayakan kedaulatan pangan. 

Sebagai gambaran, Sepanjang Januari hingga Juni 2014, impor beras 

mencapai 176.227 ton atau senilai US$ 76,2 juta. Pada April 2014, 

Indonesia menurut Badan Pusat Logistik (BPS) mengimpor beras sebesar 

31.145 ton atau US$ 13,5 juta. Angka tersebut masih akan terus 

bertambah mengingat pada periode Juli hingga Agustus 2014, Indonesia 

mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam, dengan dana sebesar Rp 

300 miliar.Angka impor beras terus meningkat pada Mei sebesar 34.796 

ton atau US$ 13,5 juta, dan Juni sebesar 49.539 ton atau US$ 22,3 juta.  

Perkembangnya perkebunan kelapa sawit tumbuh sangat pesat, 

yang akhirnya terasa kekurangan lahan tanam di lahan/tanah mineral. 

Oleh karenanya pembukaan dan pemanfaatan hutan gambut untuk 

budidaya tanaman kelapa sawit tidak terhindarkan. Kondisi tersebut 

banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan lahan bergambut atau 

gambut dangkal sebenarnya menurut Permentan Nomor: 14/Permentan/ 

PL.110/2/2009 Tanggal : 16 Pebruari 2009 dilarang, pada permentan 

tersebut disebutkan bahwa lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk 

budidaya kelapa sawit diantaranya ketebalan gambut kurang dari 3 meter, 

substratum tanah berupa mineral dan bukan berupa pasir kuarsa maupun 

tanah sulfat masam. Suratan tersebut mengandung makna bahwa lahan 

bergambut berdasarkan kriterianya tidak masuk di dalamnya.  

Lahan gambut dangkal tersebut sangat potesial untuk mendukung 

produksi tanaman pangan. Lahan dimaksud sebenarnya sudah lama 

diusahakan oleh petani, dengan hasil yang belum memadai. Hal tersebut 

dikarenakan cara pengusahaannya masih bersifat tradisional, maka 

hasilnya masih relatif rendah (2,5-3,0 ton ha-1). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jika dikelola dengan menerapkan teknologi inovasi, 

hasil padi di lahan gambut dapat mencapai 3,05 – 4,46 ton ha-1. Data lain 

menunjukkan bahwa hasil padi di lahan gambut dengan perlakuan 

formula organik, dengan berbagai dosis pemberian dapat memberikan 

hasil 1,15- 4,05 ton ha-1. 
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Sementara dalam Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/ 2/2012, 

untuk menjadi lahan pertanian yang berkelanjutan di lahan rawa termasuk 

gambut, sedikitnya harus mencapai hasil 3 ton ha-1 untuk padi. 

Berdasarkan hal tersebut serta hasil-hasil penelitian, maka lahan gambut 

dangkal sangat berpeluang diarahkan menjadi lahan pertanian padi 

berkelanjutan. Namun harus tetap mempehatikan bahwa lahan rawa 

gambut merupakan ekosistem yang rapuh, maka pemanfaatannya harus 

secara bijak dan didasarkan pada karakteristik lahan.  

Lebih detail kebijakan untuk pemanfatan lahan gambut untuk non 

pangan terutama kelapa sawit tercantum Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 membolehkan dilaksanakan di 

lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin 

kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan hanya pada lahan 

masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang 

dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambut bukan 

pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam; (d) tingkat kematangan 

gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat 

kesuburan tanah gambut eutropik. Dalam permentan tersebut disebutkan 

pada poin b, dan c. yang mengandung makna bahwa lahan bergambut 

berdasarkan kriterianya tidak masuk yang dibolehkan.  

Kebijakan yang mengatur secara spesifik pengelolaanya untuk 

tanaman pangan khususnya padi di lahan bergambut/gambut dangkal 

belum ada, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat memayunginya. 

Dengan penerbitan permentan atau perda tentang pemanfaatan lahan 

gambut dangkal untuk budidaya padi, maka gambut dangkal akan lebih 

produktif dan aman lingkungan serta lambat mengalami proses 

degradasi. Hal tersebut karena sifat tanaman padi yang memerlukan 

cukup air, yang sinergis dengan karakteristik lahan gambut dangkal yang 

keberadaan air sangat bermanfaat untuk konservasi. Perpaduan dari dua 

karakter tersebut, maka lahan gambut dangkal sangat sesuai dijadikan 

sistem sawah pada musim hujan, dan sayuran pada akhir musim hujan. 

KRITISI KEBIJAKAN SAAT INI 

Kebijakan khusus mengenai pengelolaan lahan gambut dangkal 

untuk usaha tanaman pangan utamanya padi belum ada, sehingga akan 
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sangat signifikan hasilnya kalau usulan diterbitkannya sebuah kebijakan 

tata kelola lahan gambut/bergambut dapat diterima.  

Kebijakan tersebut harus mengandung dan memuat beberapa hal, 

yaitu: 1) Konservasi, mengandung makna bahwa keberadaan dan 

keawetan lahan gambut dangkal harus dipertahankan sesuai fungsinya 

untuk menghambat laju proses degradasi lahan; 2) Sistem pertanian, 

adalah penentuan/pemilihan sistem pertanian yang sesuai dan harus 

dapat berfungsi sebagai pendukung proses konservasi disamping tujuan 

produksi; 3) Inovasi teknologi, masuknya unsur inovasi teknologi 

diharapkan agar selain sistem pertanian yang diterapkan dapat 

memberikan hasil/produksi yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan 

hidup pemilik dan atau penggarapnya; 4) produksi, yang dimaksud adalah 

kontinuitas produksi sebagai akibat dari pemanfaatan inovasi yang 

sesuai; 5) Keamanan lingkungan, masalah lingkungan juga harus menjadi 

pertimbangan penting agar lahan produksi dapat berlelanjutan dengan 

kondisi lingkungan yang tetap mendukung.  

Segala masukkan energi (cara pengelolaan tanah, tat air, tata 

tanaman, pemberian bahan berupa pupuk, amelioran, obat pertanian 

serta limbahnya) harus dirancang dengan baik, agar tidak akan 

menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut penting agar 

petani/pengusaha menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan sistem 

usahataninya, karena adanya rangsangan oleh hasil yang tinggi, mudah 

serta berkelanjutan. 

Membiarkan gambut dangkal sebagai apa adanya, lahan dibiarkan 

seperti kondisi saat ini; (Kondisi yang terjadi saat ini hanya di pantau 

tanpa disertai tindakan, baik berupa kebijakan atau gerakan. Para pelaku 

usaha termasuk petani dibiarkan beradu kekuatan dengan berbagai 

kepentingan masing-masing tanpa adanya pemanduan dan aturan yang 

dapat mengkoordinasikan kegiatan dengan jelas). 

Membuat panitia Ad Hoc tentang revitalisasi lahan gambut (dibuat 

kegiatan/proyek revitalisasi dengan mengumpulkan dan mendaya-

gunakan para pakar, pejabat dan praktisi dengan kucuran dana, untuk 

membuat suatu rencana kegiatan serta pelaksanaannya di lapang untuk 
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mengatasi masalah yang sedang terjadi, dengan hasil yang telah 

ditentukan). 

Menerbitkan permentan tentang pengelolaan lahan gambut dangkal 

berdasarkan karekteristik dan sistem pertanian terpilih. Peraturan 

Pemerintah ini diharapkan dapat memandu dan mengikat semua 

pemangku kepentingan, yang didasarkan pada kondisi, karakteristik, tata 

laksana, sistem pertanian, yang bertujuan meningkatkan produksi dan 

konservasi. 

Menerbitkan permenda/perda, tentang pengelolaan lahan gambut 

dangkal berdasarkan karekteristik dan system pertanian terpilih. 

(Menerbitkan sebuah peraturan daerah yang dapat memandu dan 

mengikat semua pemangku kepentingan di satu daerah, yang didasarkan 

pada kondisi, karakteristik, tata laksana, system pertanian, untuk 

mencapai produksi tinggi sekaligus konservasi). 

 Analisis komparatif dimaksudkan untuk menilai alternatif kebijakan 

yang diusulkan. Seberapa luas cakupannya, hanya pada satu daerah 

atau mencakup semua lahan gambut dangkal. Hal tersebut sangat 

diperlukan untuk mengetahui luas lahan/wilayah yang dapat dicakup oleh 

sebuah kebijakan yang akan dipilih. Kemudian biaya yang diperlukan dan 

siapa yang harus menanggung, pusat, daerah atau konsorsium. Apa 

kebijakan tersebut bersifat unggul dalam mengatasi masalah dan 

mencapai tujuan, atau justru kelemahannya yang menonjol dan 

menimbulkan masalah baru. Selain itu sebuah kebijakan harus 

mempunyai keefektifan yang tinggi, kalau tidak maka hanya akan 

berakibat pada pemborosan. 

 

 
REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Kebijakan berupa penerbitan permentan dapat dipilih sebagai 

alternative kebijakan yang lebih baik, karena cakupannya sangat luas, 

tujuan dapat segera tercapai manakala disertai dengan pengawasan yang 

baik. Kebijakan ini akan memberi peluang keberhasilan yang tinggi 

karena mengandung komponen yang bisa mengendalikan laju degradasi 

lahan, memacu peningkatan produksi, dan tidak merusak lingkungan, 

serta tidak memerlukan biaya terlalu besar. Dengan demikian kebijakan 
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ini akan dapat membuat lahan gambut dangkal sebagai system pertanian 

padi yang berkelanjutan dan aman lingkungan. 

Dalam penerbitan dan pelaksanaan permentan tersebut, maka 

Kementerian Pertanian dengan jajaran tim teknis serta administrasinya, 

pemerintah daerah, serta para pengusaha pertanian, memegang peranan 

penting akan terlaksana dan berhasilnya permentan tersebut. Suatu 

kebijakan apapun, dalam pelaksanaannya pasti ada hambatannya dalam 

selaka kecil atau besar. Hambatan tersebut dapat terjadi, diantaranya 

lahan gambut dangkal sudah terlanjur rusak, sehingga perlu pemulihan; 

Program pemerintah daerah tidak sinkron dengan pusat, sehingga perlu 

sinkronisasi dan dengan meredam ego-sector masing-masing; 

Terdapatnya beda kepentingan individu, lembaga, sehingga sosialisasi 

untuk memberikan pemahaman akan manfaat yang lebih besar perlu 

dilakukan.  

Hasil dari penerbitan dan pelaksanaan permentan dimaksud akan 

cepat terwujud, manakala dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai 

perannya masing-masing. Kondisi yang kondusif tersebut akan memacu 

dampak yang lebih besar lagi yaitu, system pertanian yang handal 

berkelanjutan, kesejahteraan petani yang akan dapat mendukung 

ketahanan pangan nasional secara signifikan. Diantaranya Karena tata 

kelola gambut dangkal akan dapat mengendalikan laju kerusakan 

(degradasi) lahan, sekaligus  dapat menjadikan lahan gambut dangkal 

sebagai sistem pertanian padi yang berkelanjutan dan aman lingkungan. 

Kebijakan ini mempunyai keunggulan cakupannya luas, peluang 

keberhasilannya besar. Hambatan yang mungkin muncul adalah 

kekurang sinkronnya program pusat dan daerah.  
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STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT 

Fahmuddin Agus 

Balai Penelitian Tanah, 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kebakaran lahan dan hutan terjadi setiap tahun. Daerah yang lahannya 
didominasi oleh semak belukar, yang pesat perluasan areal pertaniannya 
menjadi langganan api setiap tahunnya. Kebakaran di lahan gambut 
merupakan masalah tersendiri yang sulit diatasi karena sumber bahan 
bakarnya berada diatas dan dibawah permukaan tanah bila gambut 
berada dalam keadaan kering. Kabut asap yang hitam pekat dihasilkan 
dari kebakaran gambut. Faktor iklim merupakan faktor penting yang 
menentukan intensitas dan luas areal yang terbakar, namun faktor 
manusia (anthropogenic) dalam pengelolaan lahan dan memperlakukan 
sumber api merupakan penyebab terjadinya kebakaran. Kurangnya 
ketegasan dalam penerapan peraturan, belum adanya alternatif teknologi 
pembersihan dan peningkatan kesuburan lahan yang semurah dan 
semudah pembakaran, dan tidak adanya kepedulian dari pihak yang 
membakar akan dampak luas dari pembakaran menyebabkan praktek 
pembakaran tetap terjadi. Untuk itu diperlukan penguatan penegakan 
hukum tentang larangan membakar dan pengendalian kebakaran, subsidi 
pupuk dan amelioran untuk petani kecil untuk melepaskan 
ketergantungan mereka terhadap abu sebagai penyubur tanah, dan 
kampanye peningkatan kesadaran akan bahaya kebakaran dan kabut 
asap.  

KERANGKA PIKIR 

Isu kebakaran menjadi isu nasional yang mengemuka di setiap 

tahun El Niño. Isu ini sering lenyap seketika setelah musim hujan tiba, 

namun akan menghangat kembali pada musim kemarau. Kepanikan di 

tingkat nasional dan tingkat lokal meningkat sejalan dengan peningkatan 

intensitas kebakaran, namun kepanikan tersebut sering tidak sejalan 

dengan usaha yang serius dan efektif dalam menangani kebakaran. 

Terlebih lagi, kebakaran, terutama pada lahan gambut, hampir tidak 

mungkin dipadamkan apabila kebakaran sudah meluas. Kebakaran akan 

berakhir bila hujan lebat turun beberapa hari.  
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Tingginya dan berulangnya kebakaran menggambarkan 

penanganan yang masih lemah dan ad hoc terhadap kebakaran. Isu 

kebakaran akan kembali muncul secara berulang sehingga ada kebijakan 

yang efektif dalam pencegahan (prevention) dan pengendalian 

kebakaran. Policy brief ini membahas tentang penyebab dan tipe lahan 

yang menjadi langganan api di Indonesia dan menawarkan beberapa 

strategi untuk meminimalkan kebakaran lahan. Makalah ini menekankan 

pentingnya pencegahan kebakaran dan pengelolaan lahan untuk 

megurangi risiko kebakaran.  

PERMASALAHAN 

Kebakaran Lahan Secara Umum  

Kebakaran lahan merupakan masalah yang terjadi secara berulang 

hampir setiap tahun di Indonesia. Intensitas kebakaran meningkat pada 

tahun-tahun El Niño. Kebakaran pada tahun 2015 merupakan salah satu 

kebakaran yang terparah karena tahun ini adalah tahun El-Niño sedang 

sampai kuat. Kebakaran lahan gambut dalam skala luas pada umumnya 

terjadi pada tahun-tahun El-Niño. Kebakaran terjadi pada spot-spot 

tertentu dan pada umumnya hanya mempengaruhi lahan yang sudah 

terbuka.  

 Lahan semak belukar,  

 Lahan dalam transisi untuk perkebunan, dan  

 Lahan yang digunakan untuk pertanian tradisional 

Lahan semak belukar mudah terbakar karena vegetasinya tidak 

lebat sehingga mudah mengalami kekeringan pada musim kemarau 

panjang. Tumbuhan bawah yang rapat dan mudah kering pada semak 

belukar merupakan jembatan api yang memicu meluasnya kebakaran.  

Pada lahan dalam transisi menjadi lahan perkebunan, kebakaran 

terjadi karena membakar lahan adalah cara yang paling mudah dan 

murah untuk membersihkan lahan. Lahan yang sudah ada tanamannya, 

apalagi sudah berproduksi hampir tidak mengalami kebakaran karena 

akan dijaga oleh pemiliknya agar tidak terbakar. Kebakaran pada lahan 

pertanian yang sudah mapan dapat terjadi bila ada kiriman api dari areal 
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sekelilingnya karena tiupan angin dan hal ini merupakan bencana yang 

sangat merugikan pemilik lahan. 

Pada sistem pertanian tradisional, selain memudahkan dalam 

penyiapan lahan, dengan membakar petani mengharapkan peningkatan 

kesuburan tanah karena pengaruh abu yang meningkatkan pH tanah dan 

peningkatan beberapa unsur hara. Akan tetapi petani tidak menyadari 

bahwa selain ada unsur yang meningkat ketersediannya, seperti P, K, Ca, 

Mg, namun ada unsur yang hilang (terutama nitrogen) karena kebakaran  

and to produce ash for fertilizer. 

Petani tradisional tidak mempunyai kemampuan untuk 

mendapatkan pupuk dan amelioran penyubur tanah. Abu adalah salah 

satu amelioran yang dapat meningkatkan pH dan ketersediaan beberapa 

unsur hara di dalam tanah. Dalam sistem pertanian tanpa pembakaran, 

peran abu sebagai amelioran dapat digantikan oleh amelioran yang lebih 

ramah lingkungan seperti kapur pertanian (dolomit) dan bahan organik 

(kompos, pupuk kandang, dll.). Kebakaran dan pembakaran lahan juga 

menyebabkan hilangnya karbon karena teremisi menjadi CO2, CO dan 

CH4. 

Kebakaran di Lahan Gambut 

Kebakaran di lahan gambut jauh lebih sulit dipadamkan 

dibandingkan dengan kebakaran pada lahan mineral. Ini disebabkan 

karena pada lahan gambut terdapat dua sumber bahan bakar yaitu (i) 

tumbuhan kering dan jaringan tanaman yang mati (necromass dan litter) 

di atas permukaan tanah dan (ii) tanah gambut itu sendiri bila berada 

dalam keadaan kering.  

Ketebalan lapisan gambut yang tebakar, selain tergantung iklim, 

juga ditentukan oleh ketebalan lapisan gambut yang berada dalam 

keadaan kering. Semakin dangkal muka air tanah gambut, semakin kecil 

kemungkinan terjadi kebakaran tanah gambut (peat fire) dan sebaliknya. 

Muka air tanah yang dangkal, malahan berada di atas permukaan gambut 

terdapat pada hutan gambut alami. Muka air tanah akan lebih dalam 

(semakin rendah dari permukaan tanah gambut) bila lahan gambut 

didrainase menggunakan saluran drainase (canal). Semakin luas areal 

yang dipengaruhi kanalisasi, dan semakin dalam kanalnya, semakin 

rentan areal tersebut terhadap kebakaran. Untuk mengatasinya, muka air 
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tanah pada areal pertanian yang sudah ada kanalnya perlu diatur dengan 

menggunakan pintu air (tabat) atau yang disebut juga dengan canal 

blocking. Pada musim hujan pintu air dibuka agar muka air tanah tidak 

terlalu dangkal sehingga mengganggu pertumbuhan akar tanaman 

(tanaman lahan kering), sedangkan pada akhir musim hujan sampai 

musim kemarau pintu air ditutup agar muka air tanah tidak semakin 

dalam. Membangun kanal baru (kanalisasi) pada lahan dan hutan gambut 

akan dapat memperparah masalah kebakaran.  

Pengelolaan muka air tanah dan rehabilitasi belukar gambut penting 

sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran gambut. Intervensi 

pemerintah diperlukan dalam memperketat peraturan yang melarang 

penggunaan api dalam pengelolaan lahan. 

Kebakaran di Negara Lain 

Kebakaran lahan tidak unik sebagai masalah yang terjadi di 

Indonesia saja. Kebakaran dalam skala luas juga terjadi di Australia, 

Amerika Serikat, Yunani dan Negara maju lainnya. 

Di padang rumput Australia masalah api terjadi karena kebiasaan 

peternak membakar padang gembala di musim kemarau agar rumput 

hijau yang segar tumbuh kembali. Ini serupa dengan keadaan di padang 

gembala di daerah tampungan danau toba, dan di padang gembala nusa 

tenggara. Faktor tradisi dan budaya merupakan penyebab dari kebakaran 

ini. Dalam tahun normal, kebakaran bisa dikendalikan, namun pada tahun 

kering, seperti pada tahun 2013 yang merupakan tahun terpanas dengan 

suhu rata-rata 22.9 C (1.1°C di atas suhu rata-rata tahun 1961-1990) 

kebakaran yang meluas terjadi di Western Australia, Northern Territory 

dan Queensland. Ini menunjukkan bahwa faktor iklim menjadi penentu 

meluasnya kebakaran. Jika iklim tidak ekstrim kering, kebakaran tidak 

meluas.  

Kebakaran hutan terjadi di Yunani tahun 2007, 2009 dan 2015. 

Kebakaran yang terjadi pada bulan Juli 2015 meluas sampai ke daerah 

pemukiman. Kejadian ini juga berhubungan dengan suhu tinggi dan 

keadaan kering. Di California Amerika Serikat setiap tahunnya terjadi 

kebakaran pada lahan seluas 30.000 ha, namun kekeringan pada tahun 

2015 menyebabkan kebakaran meluas pada area lebih dari dua kali lipat 

dibandingkan tahun normal.  
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PEMECAHAN MASALAH 

 

Ada berbagai pendekatan yang perlu dilakukan secara serius dan 

kontinu dalam penanganan api. Datangnya musim hujan bukan berarti 

masalah kebakaran dapat dilupakan. Usulan penanganan kebakaran  

adalah sebagai berikut: 

 Lahan semak belukar yang menjadi langganan api perlu direhabiltasi 

dengan cara (i) menghutankan kembali, (ii) menjadikannya sebagai 

lahan pertanian, atau (iii) untuk lahan gambut rewetting (menaikkan 

muka air tanah secara permanen) dan menggunakannya untuk 

sistem paludiculture, yaitu sistem pertanian dalam keadaan jenuh 

atau terendam air. Pilihan (i) dan (iii) akan sangat tergantung kepada 

dana pemerintah atau dana mitigasi perubahn iklim. Pilihan (ii) bisa 

dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan apabila status 

lahannya jelas dan tidak ada ganjalan peraturan (seperti kawasam 

moratorium hutan alam dan lahan gambut). Untuk petani kecil, pilihan 

(ii) juga berpeluang untuk sukses, namun pada umumnya bantuan 

dari pemerintah dan/atau swasta diperlukan agar petani bisa 

menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan tidak 

tergantung pada api dalam pengelolaan lahan.  

 Untuk lahan gambut yang sudah menjadi lahan pertanian, muka air 

tanah perlu diatur; tidak terlalu dangkal sehingga akar tanaman bisa 

berkembang dengan baik dan tidak terlalu dalam agar tanaman tidak 

kekeringan dan lahan peka terhadap kebakaran. Muka air tanah yang 

ideal untuk tanaman non-akuatik adalah sekitar 40-75 cm dan 

pengaturan ini dapat dilakukan dengan menggunakan pintu air. 

Beberapa orang petani di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi 

Jambi mengatakan bahwa tanaman kelapa sawit mereka sering 

terendam air karena saluran drainase yang dangkal dan tidak 

difungsikan. Namun hal ini tidak menyebabkan tanaman mati, yang 

berarti bahwa tanaman kelapa sawit tahan terhadap drainase 

dangkal, bahkan genangan air, minimal untuk beberapa hari.  

 Untuk semak belukar gambut yang sudah ada kanalnya, risiko 

kebakaran dapat dikurangi dengan canal blocking (menyumbat kanal 

yang ada) agar muka air tanah menjadi dangkal. Pembangunan 
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kanal baru perlu dihindari karena akan mendorong pengeringan 

gambut dan memperparah kebakaran. 

 Untuk pertanian tradisional di lahan gambut, petani perlu 

diberdayakan (diberi bantuan dan bimbingan teknis) untuk 

menggunakan pupuk dan amelioran agar mereka tidak tergantung 

pada abu hasil pembakaran untuk menyuburkan tanah.  

 Peraturan perundang-undangan mengenai larangan penggunaan api 

perlu diterapkan secara konsisten dan serius. 

 Program pengendalian api akan sukses bila tindakan preventif lebih 

diutamakan dan api dipadamkan sebelum meluas. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Penguatan penerapan peraturan yang melarang pembakaran 

menjadi kunci keberhasilan pencegahan kebakaran asalkan pedekatan ini 

diterapkan secara adil. Pembakaran oleh petani kecil dalam skala kecil 

dan sangat terkendali seharusnya dapat ditolerir, terutama bila 

pemerintah tidak mampu menjangkau mereka dalam penyediaan subsidi 

pupuk dan amelioran. Apabila mereka mempunyai cukup modal untuk 

pengadaan pupuk dan amelioran serta mendapatkan sarana untuk 

penerapan land clearing tanpa menggunakan api, niscaya mereka akan 

menerapkan teknologi tanpa api tersebut.  

Pemerintah perlu menggiatkan penelitian dengan keluaran teknologi 

pertanian tanpa bakar. Ini termasuk penelitian mikrobiologi untuk 

mempercepat pelapukan sisa tanaman sebagai bahan kompos. Petunjuk 

teknis untuk pengelolaan air gambut juga perlu disusun dan lebih 

disebarluaskan. 
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STRATEGI DAN PENDEKATAN KELEMBAGAAN 
PENCEGAHAN KEBAKARAN PADA LAHAN GAMBUT 

Muhammad Noor 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Indonesia adalah negara yang mempunyai lahan tropis terluas di dunia 
dan lahan tersebut menjadi tumpuan sumber pendapatan. Selain 
pengaruh iklim dan ketidaksengajaan, kebakaran lahan gambut terjadi 
karena kesengajaan karena merupakan bagian dari teknik pembukaan 
lahan yang mudah dan murah dan merupakan budaya sebagian petani 
tradisional untuk menyuburan tanah dari abu hasil pembakaran. Sejak 
tahun 2011, pemerintah telah melakukan pembatasan penggunaan lahan 
gambut melalui beberapa kebijakan. Pembatasan tersebut dipandang 
penting karena fungsi lingkungan lahan gambut semakin diabaikan 
sehingga sering mengalami kebakaran, termasuk kebakaran tahun 2015 
yang terhitung besar. Kebakaran lahan yang terjadi selama 18 tahun 
terakhir belum mendapatkan pemecahan secara permanen. Kabut asap 
yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan gambut 2015 begitu hebat 
sampai menutupi Negara tetangga Malaysia dan Singapura sehingga 
bersifat regional. Kebakaran lahan gambut terjadi karena dikondisikan 
oleh berbagai hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong, 
tekanan, dan perangsang. Oleh karena itu kajian mendalam dari berbagai 
aspek secara komprehensif dan holistik diperlukan. Pencegahan terhadap 
kebakaran lahan yang bersifat dini lebih penting daripada pemadaman 
karena pemadaman merupakan tindakan yang sangat sulit. Berbagai 
kelembagaan telah dibentuk dalam penanganan kebakaran sebelumnya. 
Pencegahan kebakaran lahan gambut seharusnya dilakukan secara 
terencana berbasis masyarakat lokal setempat. Oleh karena itu, 
ketetapan pemerintah untuk membentuk sebuah badan (lembaga non-
departemen) perlu diapresiasi. Pencegahan kebakaran hutan/lahan 
gambut seyogyanya terpadu lintas kementerian dan berbasis masyarakat. 

KERANGKA PIKIR 

Indonesia adalah negara ke tiga di dunia yang paling luas 

mempunyai lahan gambut, dan yang mempunyai lahan gambut tropis 

terluas yaitu 14,90 juta hektar yang tersebar di tiga pulau besar 

Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Di kawasan tropis Indonesia terluas 
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lahan gambutnya. Pembukaan dan pemanfaatan lahan gambut dalam 

catatan sejarah cukup panjang dimulai sebelum kemerdekaan pada tahun 

1920an. Pemerintah sejak tahun 2011 melakukan pembatasan 

penggunaan lahan gambut melalui beberapa kebijakan seperti Permentan 

No. 14 Tahun 2009 tentang Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Gambut; PP 

No. 71 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Lahan Gambut, dan Inpres No. 8 

Tahun 2015 tentang Moratorium Pembukaan Izin Baru Hutan Primer dan 

Lahan Gambut. 

Pembatasan penggunaan lahan gambut Inpres No 8 Tahun 2015, 

yang merupakan kelanjutan dari Inpres No. 10/2011 yang berlaku sampai 

2013 dan Inpres No. 6/2013 yang berlaku sampai tahun 2015 karena 

dipandang selama ini fungsi lingkungan lahan gambut selalu diabaikan 

sehingga sering mengalami kekeringan dan kebakaran. Kebakaran lahan 

yang terjadi selama kurun 18 tahun terakhir belum mendapatkan 

pemecahan secara permanen. Kabut asap yang ditimbulkan akibat 

kebakaran lahan gambut 2015 begitu hebat sampai menutupi Negara 

tetangga Malaysia dan Singapura sehingga sudah bersifat regional. 

Kebakaran hutan/lahan gambut tahun 2015 juga lebih luas dari tahun 

1997-1998 bersamaan dengan El-Nino sehingga mendapatkan banyak 

perhatian karena dampak kerugian ekonomi, ekologi, dan politik baik 

pemerintah maupun masyarakat secara luas sangat besar dibandingkan 

sebelumnya.  

Kebakaran lahan gambut memunculkan banyak pendapat yang 

pada dasarnya bersifat spesifik lokasi dari yang bersifat kelalaian sampai 

modus klaim asuransi. Kebakaran hutan/lahan gambut dan dampaknya 

terhadap lingkungan mempunyai banyak dimensi antara lain ekonomi, 

sosial, budaya, politik, dan kebijakan. Kebakaran hutan/lahan gambut 

tahun 2015 ini diharapkan menjadi momentum dalam perbaikan sistem 

pengelolaan lahan gambut ke depan. Oleh karena itu kajian mendalam 

dari berbagai aspek secara komprehensif dan holistik perlu dilakukan.   

PERMASALAHAN 

Dalam konteks tata guna lahan dan tata hidrologis dinyatakan 

bahwa lahan gambut sebagian besar tidak lagi utuh karena kubah gambut 

(peat dome) rusak sehingga kubah gambut tidak mampu lagi berfungsi 
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dalam menahan atau menyimpan air. Dalam konteks sosial 

kemasyarakatan dikatakan bahwa pemerintah selama ini abai terhadap 

kesejahteraan masyarakat sekitarnya bahkan kehilangan kesempatan 

untuk mengelola lahan yang tadi “tidak bertuan” akibat dirambat oleh para 

pembalak liar (illegal logging) dan perusahaan kelapa sawit secara 

membabi buta, tanpa memperhatikan keamanan dan ketahanannya 

terhadap kebakaran. Pembiaran kebakaran di lahan gambut seolah-olah 

merupakan “harga yang harus dibayar” sebagai bentuk protes atas 

ketidak hadiran pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan gambut 

secara adil (wisely use)  

Kebakaran hutan/lahan gambut dapat dipandang sebagai dampak 

atau akibat. Kebakaran lahan gambut terjadi karena dikondisikan oleh 

berbagai hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong, 

tekanan, dan perangsang. Faktor pendorong adalah kondisi yang 

terbentuk baik langsung maupun tidak langsung sehingga orang bertindak 

dengan mudah melakukan tindakan yang menimbulkan kebakaran lahan 

gambut misalnya: (a) konflik atau sengketa atas pemilikan lahan, (b) 

kebiasaan masyarakat sembarangan dalam membuang puntung rokok, 

iseng membuat api untuk sambil memancing/mencari ikan, dan 

membakar untuk membersihkan lahan dari semak-semak, (c) kebutuhan 

hidup yang meningkat,dan (d) pemberian ijin usaha perkebunan yang 

sangat longgar. Tekanan adalah situasi yang memaksa sehingga 

dilakukannya pembakaran, misalnya (a) keadaan ekonomi yang terbatas 

sementara jumlah anggota keluarga yang ditanggung meningkat, (b) 

kebutuhan lahan yang meningkat akibat target produksi, (c) mengimbangi 

pangsa impor, (d) harga pangan yang terus meningkat. Hal yang menjadi 

faktor perangsang adalah kondisi yang memudahkan orang untuk 

melakukan pembakaran, misalnya: (a) kondisi fisik gambut yang mudah 

kering dan miskin hara; (b) musim kemarau yang panjang dan panas; (c) 

kondisi lahan yang penuh semak, tidak terurus, tidak ditanami dan tidak 

dipunyainya biaya untuk pembersihan; (d) pranata hukum atau sanksi 

terhadap pelaku kebakaran lahan sangat lemah.  

Kebakaran lahan gambut boleh jadi tidak bisa hanya dipandang 

semata-mata sebagai tindakan “pembakaran” secara sengaja, tetapi lebih 

merupakan akibat dari keadaan masyarakat yang sedang mengalami 
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“kekacauan” dalam orientasi. Oleh karena itu upaya pemecahan perlu 

melalui berbagai dimensi baik ekonomi, ekologi, sosial, budaya, politik 

dan hukum. Pengaturan kembali upaya dan kelembagaan pencegahan 

kebakaran lahan diperlukan. 

KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI 

Tindakan atau aksi terkait dengan solusi kebakaran lahan gambut 

dapat dalam bentuk intervensi (1) pencegahan kebakaran termasuk 

peringatan dini, (2) pemadaman terhadap api kebakaran, dan (3) 

perbaikan pasca kebakaran terhadap lahan gambut terdegradasi. Dari 

tiga intervensi yang dapat dilakukan maka bentuk pencegahan lebih 

penting dan utama dibandingkan intervensi lainnya. Pencegahan lebih 

penting dari pada pemadaman karena pemadaman merupakan tindakan 

yang sangat sulit dilakukan terkait dengan sifat gambut yang mudah 

terbakar, cepat merambat, membakar sampai kelapisan bawah, lokasi 

yang terpencil, akses yang sulit.  

 Pencegahan kebakaran lahan gambut seharusnya dilakukan 

secara terrencana berbasis masyarakat lokal setempat. Sementara ini 

pada kasus tahun 2015, pencegahan cenderung bersifat spontan dengan 

menggunakan pesawat dan bom air yang berbiaya tinggi dan ternyata 

juga kurang efektif karena luas dan sifat kebakaran tidak dipahami. 

Pembuatan kanal yang juga spontan dan menjadi sia-sia karena tidak 

memperhatikan sumber air. Pencegahan harus terprogram dalam jangka 

panjang, pemahaman terhadap gambut diperlukan agar perencanaan 

dalam pencegahan kebakaran atau pemadaman yang terjadi. 

Kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan 

gambut masih simpang siur. Oleh karena itu diperlukan ketetapan 

pemerintah yang direncanakan oleh pemerintah akan dibentuk dalam 

bentuk sebuah badan (lembaga non-departemen). Pencegahan 

kebakaran hutan/lahan gambut perlu terpadu lintas kementerian dan 

berbasis masyarakat. 
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PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENYEIMBANGKAN 
FUNGSI PRODUKSI DAN FUNGSI LINGKUNGAN  

 

Ai Dariah, Fahmuddin Agus dan Dedi Nursyamsi 

Balai Penelitian Tanah dan 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
Jl. Tentara Pelajar 12, Kota Bogor Jawa Barat 16114 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Peran lahan gambut sebagai penghasil produk pertanian dan sumber 
pendapatan petani sering diabaikan oleh beberapa kalangan. PP 57/2016 
mengatur Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan Ekosistem 
Gambut dengan fungsi budidaya, namun penjabaran tentang 
pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya berkelanjutan belum 
diuraikan dengan baik. Prinsip pengelolaan gambut berkelanjutan adalah 
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tanpa mengurangi 
produktivitas.  Untuk itu lahan gambut yang masih berupa hutan, perlu 
dipertahankan agar tetap sebagai hutan. Lahan semak belukar gambut, 
tergantung status peruntukannya, perlu direstorasi menjadi lahan hutan 
gambut bila berada di kasawan hutan, atau direhabilitasi menjadi  lahan 
pertanian/ perkebunan agar nilai ekonominya meningkat dan 
kepekaannya terhadap kebakaran berkurang. Bila memungkinkan, perlu 
dipilih sistem pertanian yang toleran terhadap muka air tanah dangkal 
atau sistem pertanian yang tidak memerlukan drainase (paludiculture 
dan/atau aquaculture). Lahan gambut yang sudah digunakan untuk 
pertanian perlu ditingkatkan produktivitasnya dan dikelola dengan baik 
agar emisi gas rumah kaca yang dikeluarkannya rendah dan 
produktivitasnya tinggi. Perlu dibangun beberapa pilot project untuk 
mengevaluasi implikasi dari rekomendasi PP 57/2016, khususnya tentang 
pengaturan muka air tanah tidak lebih dalam dari 0,4 m terhadap produksi 
pertanian dan beberapa parameter ekonomi dan lingkungan.  

KERANGKA PIKIR 

Lahan gambut mempunyai multifungsi. Selain sebagai sumber 

mata pencaharian dan penghasil berbagai produk pertanian, lahan 

gambut juga mempunyai arti penting dalam menyediakan jasa 

lingkungan, antara lain menyimpan air dan mengatur tata air, menyimpan 

karbon, dan menyimpan keanekaragaman hayati. Untuk itu perlu dijaga 

keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan tersebut agar lahan 

gambut memberikan manfaat secara berkelanjutan. 
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Luas lahan gambut Indonesia sekitar 15 juta ha, tersebar di 

Sumatra, Kalimantan dan Papua. Provinsi yang dominan lahan 

gambutnya adalah Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 

Beberapa kabupaten seperti Pelalawan (Riau), Kubu Raya (Kalimantan 

Barat), dan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) mempunyai lahan gambut 

lebih dari 50% dari total luas lahannya. Dengan demikian mustahil bagi 

kabupaten tersebut membangun tanpa memanfaatkan lahan gambut.  

Dari 15 juta ha lahan gambut, 43% di antaranya masih berupa 

hutan. Sekitar 2,3 juta ha dimanfaatkan untuk perkebunan; sekitar 1,8 juta 

ha di antaranya perkebunan kelapa sawit. Sekitar 1,2 juta ha digunakan 

untuk berbagai sistem pertanian seperti sawah dan pertanian hortikultura 

semusim. Walaupun tekanan terhadap penggunaan lahan gambut sangat 

tinggi, sekitar 4 juta ha lahan gambut merupakan lahan terlantar yang 

ditumbuhi oleh semak belukar yang tidak produktif. Lahan gambut 

terlantar ini merupakan sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan rawan 

terhadap kebakaran. Pada umumnya lahan gambut terlantar ini secara 

agronomis sesuai untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Bila lahan 

gambut terlantar direhabilitasi menjadi lahan pertanian produktif, maka 

selain bisa menjadi sumber pendapatan, juga akan menurunkan 

kepekaannya terhadap kebakaran.  

KEBIJAKAN SAAT INI 

Perubahan PP 71/2014 menjadi PP 57/2016 secara substansial 

semestinya mengatur Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan 

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. Namun, PP tersebut 

nampaknya belum sepenuhnya menjawab persoalan pemanfaatan lahan 

gambut untuk budidaya berkelanjutan, baik secara teknis, sosial ekonomi, 

regulasi, maupun kebijakan PP 57/2016 tersebut berpotensi menimbulkan 

masalah bagi perkebunan kelapa sawit karena sekitar 1,8 juta ha (dari 

total 11 juta ha) perkebunan kelapa sawit Indonesia berada pada lahan 

gambut.  

Ada empat hal mendasar dalam PP 57/2016 yang menjadi 

perbincangan selama ini, yaitu: (a) ketentuan kedalaman muka air tanah 

0,4 meter di bawah permukaan gambut, (b) batasan kawasan lindung 

gambut sebesar 30%, (c) ketentuan penangan lahan berpirit, dan (d) 
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ketentuan terkait dengan ketebalan gambut >3 m. Disisi lain terdapat 4 

dasar pemikiran dan kesepahaman terkait dengan PP57/2016, yakni: (i) 

lahan gambut dan lingkungannya harus diselamatkan, (ii) lahan gambut 

dapat dimanfaatkan untuk budidaya, terutama perkebunan kelapa sawit 

yang mempunyai posisi sangat strategis bagi pembangunan, sehingga 

harus dipertahankan dan dikembangkan.   

Pasal 23 ayat 3 dari Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 

menetapkan bahwa “Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya 

dinyatakan rusak apabila muka air tanah lebih dari 0,4 meter di bawah 

permukaan gambut”. Bila PP ini diterapkan berpotensi memperbaiki 

lingkungan, namun di sisi lain merugikan pertanian di lahan gambut. 

Padahal sejauh ini belum ada mekanisme kompensasi secara 

operasional yang diberikan kepada petani penyedia jasa lingkungan.  

Prinsip pengelolaan lahan gambut berkelanjutan adalah 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tanpa mengurangi 

produktivitas. Pengelolaan muka air tanah gambut merupakan kunci dari 

optimalisasi hasil dan penurunan dampak lingkungan. Pada umumnya 

dampak lingkungan (emisi gas rumah kaca dan resiko kebakaran) 

menjadi minimal bila muka air tanah diatur sedangkal mungkin. Akan 

tetapi muka air tanah dangkal tidak cocok untuk semua jenis tanaman. 

Misalya untuk kelapa sawit, misalnya, muka air tanah yang dianggap ideal 

adalah antara 50-70 cm.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan 

lingkungan maka beberapa kebijakan yang perlu ditempuh dalam 

pengelolaan lahan gambut, antara lain:  

(a) Sejalan dengan pesan moratorium, lahan gambut yang masih 

berupa hutan, perlu dipertahankan agar tetap sebagai hutan,  

(b) Lahan semak belukar gambut, tergantung status peruntukannya, 

perlu direstorasi menjadi lahan hutan gambut bila berada di 

kasawan hutan, atau direhabilitasi menjadi  lahan pertanian/ 

perkebunan agar nilai ekonominya meningkat dan kepekaannya 

terhadap kebakaran berkurang. Bila memungkinkan, perlu dipilih 
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sistem pertanian yang toleran terhadap kedalaman muka air tanah 

dangkal atau sistem pertanian yang tidak memerlukan drainase 

(paludi culture dan aqua culture)  

(c) Lahan gambut yang sudah digunakan untuk pertanian perlu 

ditingkatkan produktivitasnya dan dikelola dengan baik agar emisi 

gas rumah kaca yang dikeluarkannya rendah dan produktivitasnya 

tinggi,  

Masih dipertanyakan sejauh ini berapa muka air tanah yang ideal 

untuk produksi berbagai jenis komoditas pertanian, terutama kelapa 

sawit. Dengan kata lain apakah muka air tanah dengan kedalaman 

kurang dari 0,4 m dari permukaan gambut tidak mengurangi produksi. 

Oleh karena itu Perlu dibangun beberapa pilot project untuk 

mengevaluasi implikasi dari rekomendasi PP 57/2016, khususnya tentang 

pengaturan muka air tanah tidak lebih dalam dari 0,4 m terhadap produksi 

pertanian dan beberapa parameter lingkungan.  
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KINERJA SISTEM PERBENIHAN PADI DI LAHAN  
PASANG SURUT 

Masganti dan Koesrini 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Peningkatan produksi padi di lahan pasang surut memerlukan dukungan 
perbenihan.  Kemampuan menghasilkan benih yang bermutu merupakan 
garansi bagi peningkatan produksi. Perhatian Pemerintah terhadap 
penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi dengan benih bermutu 
tinggi semakin meningkat. Hal ini seiring dengan tekad Pemerintah untuk 
melanjutkan swasembada beras dan memberi makan dunia. Sistem 
perbenihan di lahan pasang surut terdiri dari (1) lembaga penelitian dan 
pengembangan, (2) produsen benih, (3) distributor benih, dan (4) 
pengendali mutu. Masalah sistem perbenihan padi di lahan pasang surut 
(a) perencanaan produksi benih yang masih kurang, (b) kapasitas 
produksi produsen benih yang masih rendah, (c) adaptabilitas varietas 
yang rendah, (d) aksesibilitas dan mobilitas benih masih rendah, (e) 
pengetahuan petani tentang perbenihan masih rendah, (f) minat petani 
untuk menjadi penghasil benih masih rendah, (g) sarana, prasarana dan 
pembinaan terhadap penangkar benih masih kurang, dan (h) 
pengawasan mutu benih masih rendah. Rendahnya kinerja perbenihan 
padi menyebabkan (1) produktivitas dan produksi padi rendah, (2) 
penghasilan petani rendah, (3) keinginan untuk memberi makan dunia 
tidak tercapai, dan (4) petani meninggalkan lahan usahatani padinya. 
Peningkatan kinerja sistem perbenihan padi di lahan pasang surut dapat 
dilakukan melalui kebijakan (a) penataan sebaran produsen benih 
berdasarkan wilayah kerja, (b) perbaikan perencanaan produksi benih, (c) 
peningkatan kapasitas produksi produsen benih, (d) operasional UPBS 
menggunakan dana multiyears, (e) perbaikan fasilitas produsen benih, (f) 
jaminan harga paska produksi benih, (g) pembinaan dan pelatihan 
penangkar benih, dan (h) peningkatan pengawasan dan monitoring benih. 
 

KERANGKA PIKIR 

Tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan swasembada 

beras dan keinginan untuk memberi makan dunia, mengharuskan adanya 

usaha yang terus menerus untuk meningkatkan produksi padi. Produksi 

padi dapat ditingkatkan melalui peningkatan luas panen dan produktivitas.  
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Peningkatan produktivitas harus didukung oleh perbenihan yang 

handal yang mampu menghasilkan benih yang bermutu sesuai dengan 

keperluan petani dan mendistribusikannya. Benih bermutu merupakan 

salah satu komponen teknologi utama untuk peningkatan produktivitas 

dan produksi padi. Kemampuan menghasilkan benih yang bermutu 

merupakan garansi bagi peningkatan produksi. Perhatian Pemerintah 

terhadap penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi dengan benih 

bermutu tinggi semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari tekad 

Pemerintah untuk mempertahan-kan swasembada beras dan memberi 

makan dunia.  

Produksi benih padi nasional masih belum mencukupi kebutuhan 

benih nasional. Pada periode 2002-2008, produksi benih nasional baru 

mampu memasok sekitar 40% kebutuhan benih. Sedangkan pada 

periode 2009-2015 diperkirakan produksi benih padi nasional sudah 

dapat memenuhi sekitar 65-70% kebutuhan benih. Kapasitas penyediaan 

benih di lahan pasang surut diperkirakan lebih rendah, sehingga 

peningkatan produktivitas dan produksi padi tidak mengalami loncatan 

yang signifikan. Petani masih banyak menggunakan benih turunan yang 

mereka seleksi dari waktu ke waktu, sehingga tidak mampu mendekati 

potensi hasilnya. 

Lahan pasang surut sebagai salah satu asset masa depan bangsa 

dalam mempertahankan swasembada beras dan memberi makan dunia 

juga mengalami kendala dalam penyediaan benih yang berkualitas. 

Masalah perbenihan padi di lahan pasang surut (a) perencanaan produksi 

benih yang masih kurang, (b) kapasitas produksi produsen benih yang 

masih rendah, (c) adaptabilitas varietas yang rendah, (d) aksesibilitas dan 

mobilitas benih masih rendah, (e) pengetahuan petani tentang perbenihan 

masih rendah, (f) minat petani untuk menjadi penghasil benih masih 

rendah, (g) pembinaan terhadap penangkar benih masih rendah, dan (h) 

pengawasan mutu benih masih rendah.  

KRITISI ATAS KEBIJAKAN SAAT INI 

Sistem perbenihan padi di lahan pasang surut tidak menunjukkan 

kinerja yang menggembirakan karena beberapa kebijakan terkait seperti: 
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1. Sebaran Produsen Benih  

Lokasi produsen benih padi di lahan pasang surut tidak berdekatan 

dengan area pertanaman padi. Ambil contoh saja, petani di Bangka 

Belitung harus mendatangkan benih padi varietas Inpara 2 dari Desa 

Mandiri Benih di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel. Kondisi ini tidak 

saja menyebabkan tidak terjaminnya pasokan benih, tetapi juga 

menyebabkan mahalnya biaya benih.  

Selain tidak berdekatannya lokasi produsen benih dengan area 

pertanaman, juga terbatasnya jumlah produsen benih. Tidak semua 

daerah yang mempunyai lahan pasang surut mempunyai produsen benih. 

2. Perencanaan Produksi Benih.  

Perencanaan produksi benih menyangkut varietas dan jumlah benih 

yang dihasilkan berdasarkan musim tanam. Hasil pengamatan di lahan 

pasang surut menunjukkan bahwa produksi benih yang direncanakan 

masih belum cukup, tetapi menjadi tambah tidak cukup manakala petani 

hanya membudidayakan padi varietas tertentu yang produksi benihnya 

tidak sesuai dengan prediksi produsen benih. Oleh karena itu perlu 

perencanaan varietas yang akurat. Setiap produsen benih harus 

mempunyai peta varietas disertai luasan dan lokasinya. Peta varietas 

tidak saja membantu memenuhi keinginan petani, tetapi juga mengurangi 

risiko kegagalan. Adaptabilitas padi di lahan pasang surut dilaporkan lebih 

sempit dibandingkan jika padi dibudidayakan di lahan irigasi.  

3. Kapasitas Produksi BBI/BBU 

Salah satu komponen yang bermasalah dalam sistem perbenihan 

padi adalah Balai Benih Induk (BBI) dan Balai Benih Utama (BBU). 

Lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang 

bertugas sebagai penghasil benih. BBI bertugas memproduksi benih 

dasar (BD) yang berlabel putih yang dapat diperoleh dari lembaga 

penelitian dan pengembangan atau melalu Dirjen Tanaman Pangan, 

sedangkan BBU bertugas menghasilkan benih pokok (berlabel ungu) 

yang dapat didstribusikan ke penangkar benih. Akan tetapi pada 

prakteknya, banyak dikeluhkan kalau lembaga ini dibebani Pemda untuk 

menghasilkan PNBP, sehingga diarahkan untuk kepentingan komersial. 

Kondisi ini menyebabkan BBI/BBU memproduksi lebih banyak benih 
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kelas sebar dan kurang mengindahkan produksi benih kelas di atasnya, 

sehingga terjadi ketimpangan produksi benih. 

Kapasitas produksi BBI/BBU tidak saja terkendala oleh kebijakan 

Pemda, tetapi juga terkendala oleh minimnya jumlah BBI/BBU, 

terbatasnya fasilitas lahan dan sarana pendukung, kualitas lahan, dan 

sumberdaya manusia. Bahkan ada BBI yang lokasinya sulit dijangkau 

dengan transportasi umum, sehingga bila ada yang memerlukan benih, 

harus berjuang keras untuk mendapatkannya, benih hanya dapat 

diangkut menggunakan tenaga manusia. 

Masalah lain yang menjadi penghambat peningkatan kapasitas 

produksi BBI/BBU adalah terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki. Rasio 

antara luas lahan dengan jumlah SDM masih tidak seimbang, belum lagi 

kalau dilihat dari segi pendidikan dan keterampilannya. Masalah ini 

diperparah lagi dengan fasilitas yang tidak memadai sebagai produsen 

benih. 

Kapasitas produksi BBI/BBU juga berkaitan dengan jumlah lembaga 

ini di kawasan pasang surut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak 

semua kabupaten yang ada lahan pasang surutnya memiliki BBI/BBU, 

sehingga pasokan benih hanya bersandar pada produksi benih yang 

turun-temurun atau dari kabupaten lain. 

4. Kapasitas Produksi BUMN  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam sistem 

perbenihan padi secara nasional adalah PT. Sang Hyang Sri dan PT. 

Pertani. Kedua BUMN ini belum banyak memberikan kontribusi terhadap 

pengadaan benih di lahan pasang surut. BUMN lebih banyak bekerjasma 

dengan petani untuk memproduksi benih, tanpa memiliki fasilitas lahan 

yang memadai untuk benar-benar menjadi produsen utama benih padi di 

lahan pasang surut. Kontribusi BUMN terhadap produksi benih padi di 

lahan pasang surut diperkirakan tidak lebih dari 20%. 

5. Kapasitas Produksi Swasta 

 Peran produsen benih padi dari fihak swasta belum terlihat. Hal ini 

mungkin disebabkan usaha perbenihan padi di lahan pasang surut 

dianggap belum menguntungkan. Produsen benih padi dari fihak swasta 
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lebih banyak berkontribusi dalam sistem perbenihan di lahan irigasi.  

6. Kapasitas Produksi Penangkar Benih 

 Kontribusi penangkar benih terhadap produksi benih padi di lahan 

pasang surut masih belum optimal, padahal justru penangkar benih 

menjadi tulang punggung utama produksi benih. Hal ini disebabkan (1) 

belum adanya jaminan harga yang pasti atas produk yang dihasilkan, (2) 

pekerjaan sebagai penangkar benih dianggap rumit dan belum 

memberikan keuntungan yang memadai, (3) pengetahuan dan 

keterampilan terbatas, (4) tidak memiliki fasilitas pendukung yang 

memadai, dan (5) kurangnya pembinaan. 

7. Kapasitas Produksi UPBS  

 Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) yang ada di BPTP dan Balit 

seperti Balittra juga belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

produksi benih padi di lahan pasang surut. Dari data produksi beberapa 

UPBS diketahui bahwa kapasitas produksi UPBS hanya mampu 

menyediakan 10-15% kebutuhan daerah. Keterbatasan fasilitas seperti 

lahan, lantai jemur, dan alat prosesing serta dana menjadi kendala 

produksi benih padi. Hal lain yang tidak kalah bermasalahnya adalah 

sulitnya UPBS memproduksi benih karena harus melanggar tahun 

anggaran, sehingga perlu aturan lain misalnya dengan menyediakan 

dana multiyears. 

8. Distributor Benih 

 Distributor benih umumnya dilakukan oleh BUMN lingkup 

Kementerian Pertanian. Keluhan yang disampaikan oleh petani adalah 

benih terlambat datang, varietas benih yang datang tidak sesuai dengan 

varietas dari hasil kesepakatan, dan tidak jarang kualitas atau daya 

kecambah benih tidak sesuai dengan yang ada dalam label. Jauhnya 

jarak lokasi penghasil benih dengan kawasan budidaya menjadi salah 

satu penyebab terlambatnya benih diterima petani. Produsen benih hanya 

menggantungkan produksi benih kepada petani sesuai dengan musim 

atau secara alami berdasarkan kontrak, sehingga kapasitas produksi 

terbatas. Produsen benih tidak mempunyai skenario cadangan dengan 

memanfaatkan musim tanam yang berbeda di daerah yang berdekatan. 
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9. Pengawasan Mutu Benih 

 Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) yang ada di setiap 

provinsi merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap mutu 

benih. Pengawasan mutu benih berkaitan dengan produksi benih 

umumnya sudah dilakukan dengan baik oleh BPSB, akan tetapi 

pengawasan atau monitoring terhadap distribusi benih, terutama kelas 

benih yang masih bisa diturunkan belum dilakukan dengan baik. Hal lain 

yang belum dilakukan adalah memonitor kualitas benih yang dipasarkan 

oleh pengecer benih, apakah kualitasnya masih memenuhi syarat. Belum 

pernah kita dengar atau ketahui BPSB menarik suatu produk benih dari 

kios pengecer benih yang sudah dianggap kedaluwarsa. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

  Benih merupakan komponen teknologi utama dalam memproduksi 

padi untuk meningkatkan produksi padi di lahan pasang surut. Kinerja 

sistem perbenihan padi di lahan pasang surut masih tergolong rendah. 

Untuk itu diperlukan kebijakan (1) penataan sebaran produsen benih 

berdasarkan wilayah kerja, (2) perencanaan produksi benih, (3) 

peningkatan kapasitas produksi produsen benih, (4) operasional UPBS 

menggunakan dana multiyears, (5) perbaikan fasilitas produsen benih, (6) 

jaminan harga paska produksi benih, (7) pembinaan dan pelatihan 

penangkar benih, dan (8) peningkatan pengawasan dan monitoring benih.  
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STRATEGI PENGENDALIAN KERACUNAN BESI MELALUI 
PENERAPAN SISTEM OLAH TANAH KONSERVASI  
PADA BUDIDAYA PADI DI LAHAN SULFAT MASAM 

R. Smith Simatupang 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
Jl. Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Lahan sulfat masam salah satu tipologi lahan di kawasan lahan rawa 

pasang surut yang berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan 

(budidaya padi) dan luasnya sekitar 6,72 juta ha dan sebagian sudah 

dimanfaatkan untuk budidaya padi. Selain produktivitas lahannya rendah, 

pada budidaya padi sering muncul keracunan besi yang disebabkan 

karena terjadinya oksidasi pirit. Oksidasi pirit bisa terjadi disebabkan 

karena pengelolaan lahan dan penerapan sistem penyiapan lahan yang 

tidak tepat. Penyiapan lahan yang tidak tepat, dapat mengekspose pirit ke 

permukaan tanah dan selanjutnya pirit mengalami oksidasi dan 

menghasilkan besi dua (ferro) dan asam-asam organik yang bisa menjadi 

racun bagi tanaman padi. Teknologi penyiapan lahan tanpa olah tanah 

dan olah tanah sempurna bersyarat merupakan inovasi teknologi yang 

dapat mengkonservasi pirit sehingga pirit tetap stabil di dalam tanah, tidak 

mengalami oksidasi sehingga peluang terjadinya keracunan besi pada 

tanaman padi dapat dikendalikan. Teknologi penyiapan lahan tanpa olah 

tanah salah satu inovasi teknologi, dan dapat dijadikan sebagai strategi 

untuk mengendalikan terjadinya keracunan besi.  

KERANGKA PIKIR 

Pembangunan pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah 

disebabkan sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

Sektor pertanian membuka lapangan kerja dan kesempatan serta menjadi 

sumber pendapatan bagi masyarakat yang berada di pedesaan. Oleh 

karena itu, pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan tidak 

dapat dibiarkan berlangsung dengan sendiri tetapi harus menjadi 

perhatian pemerintah, karena sektor ini yang dapat menyediakan pangan 

bagi masyarakat Indonesia, dan sektor ini pula yang dapat mempengaruhi 
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stabilitas nasional. Komoditas pangan (beras) menjadi kebutuhan dasar 

bagi masyarakat Indonesia sehingga beras merupakan komoditas 

strategis. 

Penyediaan pangan secara nasional menjadi tanggung jawab 

pemerintah, oleh karena itu berbagai upaya melalui program-program 

pembangunan pertanian seperti INSUS, P2BN, UPSUS dan lainnya telah 

dilakukan untuk penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. 

Untuk mensukseskan pembangunan pertanian terutama pada lahan-

lahan subur khususnya di Jawa dihadapkan dengan permasalahan yakni 

terjadinya alih fungsi lahan sehingga lahan-lahan pertanian semakin 

menyempit dan upaya peningkatan produksi sudah menghadapi levelling 

off. Alih fungsi lahan tidak dapat dihentikan, oleh karena itu dibutuhkan 

lahan-lahan baru untuk perluasan areal menggantikan lahan-lahan yang 

sudah beralih fungsi, salah satu diantaranya adalah lahan rawa pasang 

surut yang potensinya sangat luas dan menjanjikan untuk masa datang. 

Lahan rawa pasang surut dikategorikan sebagai lahan sub optimal, yakni 

lahan yang memiliki produktivitas rendah. 

Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia mencapai 20,12 juta ha, 

dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, meliputi 

sekitar 2,07 juta ha lahan potensial, 6,72 juta ha lahan sulfat masam, 

10,89 juta ha lahan gambut, dan 0,44 juta ha lahan salin. Dari total luas 

lahan tersebut, sekitar 9,54 juta ha potensial untuk pembangunan 

pertanian. Lahan rawa pasang surut adalah tipologi lahan yang keadaan 

hidrologinya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Lahan ini dibentuk 

oleh dua jenis tanah yakni tanah mineral dan tanah organik. Tanah 

mineral adalah tanah bersumber dari endapan laut (marine sediment) 

atau endapan sungai (fluviatil sediment) atau campuran dari endapan laut 

dan sungai (fluviatil-marin sediment), sedangkan tanah organik 

merupakan tanah gambut yang dicirikan dengan kandungan C-organik 

antara 12 – 18%.  

Pembukaan dan pengembangan lahan rawa pasang surut dilakukan 

oleh masyarakat setempat sejak ratusan tahun dan oleh pemerintah 

dikaitkan dengan Program Transmigrasi baik pada lahan sulfat masam 

maupun pada lahan gambut. Pembukaan dan pengembangan lahan oleh 

masyarakat dilakukan dengan kearifan lokal (local wisdom), dan biasanya 
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dimulai dari tepi sungai hingga 1- 3 km ke arah bagian dalam hamparan 

lahan sehingga relatif sedikit kendala yang dihadapi pada sistem 

budidaya padi.  

Pembukaan lahan atau reklamasi lahan rawa yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam hal ini Kementerian PU umumnya masih tingkat skala 

makro (kawasan) tetapi tidak skala usahatani (skala mikro) dan 

menggunakan alat-alat berat. Di lapangan, alat berat yang dioperasikan 

pada pembukaan lahan sering tidak memperhatikan kaidah konservasi 

tanah (sumberdaya lahan) dan banyak mempengaruhi kondisi tanah 

terutama pada lahan sulfat masam sehingga terjadi oksidasi pirit (FeS2) 

yang bisa mempengaruhi sifat kimia tanahnya. Dan hal ini menjadi 

kendala pada sistem budidaya padi di lahan sulfat masam yakni sering 

terjadi keracunan besi pada tanaman padi yang menyebabkan 

produktivitas dan produksi menurun. 

PERMASALAHAN 

Karakteristik lahan sulfat masam dicirikan dengan kemasaman 

tanah yang tinggi (pH tanah < 4,0), kesuburan tanahnya rendah, kahat 

unsur-unsur hara makro dan mikro sehingga produkitivitasnya rendah. 

Hal tersebut menyebabkan hasil tanaman yang didapat masih rendah dan 

tidak sesuai dengan potensinya. Namun demikian, melalui penerapan 

inovasi teknologi secara tepat dan benar serta dilakukan secara holistik 

dapat memperbaiki kualitas lahan dan meningkatkan produktivitas lahan 

sehingga produksi tanaman dapat ditingkatkan.  

Salah satu masalah yang menjadi faktor pembatas produksi padi di 

lahan sulfat masam adalah dijumpainya lapisan pirit (FeS2) yang 

kadarnya > 2% dan kedalamannya bervariasi antara lokasi yang satu 

dengan lokasi lainnya. Pirit bersifat stabil apabila lahan dalam suasana 

reduktif atau tergenang (submerged), tetapi apabila tanah dalam suasana 

oksidatif atau pirit terekspose ke permukaan tanah pirit akan teroksidasi 

sehingga menghasilkan senyawa-senyawa racun dan memasamkan 

tanah akibat meningkatnya ion H+ sehingga pH tanah akan turun sampai 

mencapai < 3,5 dan akan mengakibatkan munculnya keracunan besi fero 

(Fe2+) pada tanaman padi. Salah satu faktor pembatas pada budidaya 

padi di lahan sulfat masam, adalah pH tanah yang sangat rendah dan 
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keracunan besi pada tanaman padi. Akibat keracunan besi, tanaman padi 

tumbuhnya menjadi kerdil, jumlah anakan produktif sangat sedikit 

sehingga hasil padi menurun drastis, dan pada kondisi yang sangat 

ekstrim tanaman padi akan mati. 

Produktivitas lahan sulfat masam masih dapat ditingkatkan dengan 

cara menerapkan inovasi teknologi. Banyak inovasi teknologi hasil-hasil 

penelitian telah tersedia yang dapat diterapkan pada budidaya padi di 

lahan sulfat masam. Dengan cara menerapkan inovasi teknologi, maka 

lahan sulfat masam produktivitasnya dapat ditingkakan dan diharapkan 

dapat mendukung upaya peningkatan produksi padi dan dapat memasok 

penyediaan pangan nasional dengan kontribusi yang lebih signifikan di 

masa datang. Pengelolaan dan penataan lahan, pengelolaan air dengan 

sistem SISTAK dan aliran satu arah (one way flow system), sistem 

penyiapan lahan olah tanah konservasi dan penggunaan varietas 

toleran/tahan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi di 

lahan sulfat masam.  

 Meskipun pirit menjadi faktor pembatas produksi padi, hal ini 

masih bisa diatasi dengan cara menerapkan teknologi olah tanah 

konservasi (OTK), yang tujuannya: (1) mengendalikan degradasi lahan 

dan meningkatkan produktivitas lahan melalui pemanfaatan dan 

pengelolaan biomassa gulma, (2) mengkonservasi dan mempertahankan 

pirit di dalam tanah tetap stabil, tidak terekspose ke permukaan tanah dan 

tidak mengalami oksidasi sehingga keracunan besi dapat dikendalikan, 

dan (3) menyiapkan lahan sampai siap tanam sehingga memudahkan 

tanam padi, dan (4) mengendalikan pertumbuhan gulma. 

PEMECAHAN MASALAH 

Lahan sulfat masam sangat prospektif untuk pengembangan 

tanaman pangan, dengan telah tersedianya teknologi inovatif 

produktivitas lahan sulfat masam dapat ditingkatkan dan dapat 

mendukung upaya peningkatan produksi pangan nasional di masa 

datang. 

Untuk meningkatkan produktivitas lahan sulfat masam, dapat 

dilakukan dengan beberapa cara yang tujuannya untuk memperbaiki 
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kualitas lahan terutama sifat kimia tanahnya, mengendalikan munculnya 

keracunan besi dan meningkatkan hasil tanaman padi dengan 

menerapkan inovasi teknologi, antara lain : 

1. Pengelolaan lahan dan air; pemberian bahan amelioran dan 

pemupukan serta penerapan sistem pengelolaan air dengan sistem 

aliran satu arah (one way flow system) dan Sistem Tabat dan 

konservasi (SISTAK)  

2. Penataan lahan; penataan lahan erat kaitannya dengan sistem 

pengelolaan air 

3. Sistem penyiapan lahan olah tanah konservasi; solusi untuk 

mengatasi tenaga kerja, hubungannya dengan bahan organik berasal 

dari biomassa gulma dan tereksposenya pirit dan oksidasi pirit serta 

pengendalian keracunan besi pada pertanaman padi 

Sistem olah tanah konservasi (OTK) menunjukkan kinerja yang 

baik di lahan basah seperti di lahan rawa pasang surut, bertujuan untuk 

mengendalikan berlangsungnya degradasi lahan dan meningkatkan 

produktivitas lahan. Hasil penelitian menunjukkan sistem olah tanah 

konservasi dengan cara tanpa olah tanah (TOT) menggunakan herbisida 

dapat mendukung budidaya padi di lahan rawa pasang surut lahan sulfat 

masam dan lahan bergambut. Ada 2 (dua) sitem olah tanah konservasi 

yang dapat dikembangkan di lahan sulfat masam, yakni: 1. Tanpa Olah 

Tanah (TOT) dengan menggunakan herbisida, dan 2. Olah Tanah 

Sempurna Bersyarat (OTSB). Persyaratan olah tanah sempurna 

bersyarat adalah: (1) kedalaman olah tanah tidak lebih dari 20 cm, 

idealnya kedalaman olah tanah sekitar 12 -15 cm, (2) saat mengolah 

tanah lahan/sawah dalam kondisi berair (tergenang) dan (3). 

mempertahankan kondisi lahan/sawah tetap berair.  

Hasil yang diperoleh melalui penerapan sistem tanpa olah tanah 

menggunakan bahan herbisida, antara lain: lahan dapat dipersiapkan 

dengan baik dan mudah ditanami, biomassa gulma dan sisa-sisa 

tanaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik secara in-situ 

sumber unsur hara, produktivitas tanaman meningkat dan meningkatkan 

hasil sampai 0,64 – 0,84 t/ha gabah kering giling, mengurangi tenaga 

kerja penyiapan lahan sampai 28%, dapat mendukung penerapan pola 

tanam dua kali setahun (IP 180-200), dapat meningkatkan pendapatan 
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petani dan secara ekonomi layak dikembangkan sebagai inovasi 

teknologi penyiapan lahan di lahan sulfat masam secara luas. Olah tanah 

sempurna bersyarat dapat mengendalikan oksidasi pirit dan keracunan 

besi secera efektif serta meningkatkan hasil padi sebesar 12,1%. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 Berdasarkan karakteristik lahan sulfat masam dan permasalahan 

yang dihadapi pada budidaya padi, yakni munculnya keracunan besi pada 

tanaman padi, maka strategi untuk menghindari terjadinya keracunan besi 

adalah dengan cara menerapkan sistem olah tanah konservasi, yakni: 

teknologi penyiapan lahan tanpa olah tanah (TOT) dan olah tanah 

sempurna bersyarat (OTSB). Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

direkomendasikan supaya disusun suatu program yakni program 

peningkatan produksi padi melalui penerapan inovasi teknologi penyiapan 

lahan olah tanah konservasi (OTK) secara terstruktur yang dikembangkan 

di lahan sulfat masam. 
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STRATEGI MEMPERKUAT PERAN TEKNOLOGI 
RAMAH LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG  

PERTANIAN MASA DEPAN 
 

Asep Nugraha Ardiwinata dan A. Wihardjaka 

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian 
Jl. Raya Jakenan - Jaken Km 05 Pati Jawa Tengah 59182 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Misuse dan overuse penggunaan pestisida menimbulkan permasalahan 
lingkungan di Indonesia, hal tersebut disebabkan karena sulit terurainya 
residu pestisida di lingkungan. Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam 
menyelesaikan baik isu residu pestisida maupun perubahan iklim yaitu 
adaptasi dan mitigasi. Adaptasi pada masalah residu pestisida 
menekankan pada aksi pengurangan penggunaan pestisida, dengan 
melakukan tindakan insentif dan disinsentif bagi penggunaan pestisida. 
Sedangkan mitigasi pada masalah residu pestisida menekankan pada 
aksi merubah bahan baku pestisida kimia dengan menggunakan bahan 
ramah lingkungan dan mudah terurai oleh alam seperti agensia hayati 
atau pestisida nabati. Sistem integrasi tanaman–ternak merupakan salah 
satu teknologi ramah lingkungan berkelanjutan yang mesinergiskan 
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta yang mampu menjaga 
kelangsungan dan kelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini sesuai 
dengan arah pembangunan Indonesia menuju rendah karbon dan 
ketahanan iklim seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) dalam mendukung komitmen 
Nationally Determined Contribution (NDC). Berdasarkan dua pendekatan 
di atas, secara ringkas ada tiga kebijakan pesan kunci, yaitu: 1) perlu 
disusun regulasi penggunaan pestisida ramah lingkungan; 2) 
pembentukan konsorsium yang terdiri dari kalangan akademisi, petani, 
industri dan pemerintah; 3) memonitoring implementasi peraturan yang 
sudah ada.  

KERANGKA PIKIR 

Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi 

gas rumah kaca (GRK) di atmosfer mengakibatkan perubahan iklim yang 

berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. 

Perubahan iklim dan frekuensi serangan organisme pengganggu 

tanaman (OPT) mengancam kerawanan pangan jika tidak segera 
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dikendalikan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan berkelanjutan 

menjadi salah satu solusi yang mensinergikan antara aksi adaptasi dan 

aksi mitigasi terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan 

produktivitas tanaman dan ternak, yaitu sistem integrasi tanaman-ternak 

(SITT). 

SITT merupakan salah satu model pertanian bioindustri 

berkelanjutan yang telah memperhatikan aspek ramah lingkungan dan 

peningkatan kesejahteraan petani. Sistem integrasi tanaman-ternak 

memadukan beberapa komponen teknologi ramah lingkungan, antara lain 

penggunaan varietas unggul rendah emisi, pemupukan berimbang, 

pengelolaan bahan organik, penggunaan pesisida nabati atau agensia 

hayati dalam konsep pengendalian hama terpadu, 

KEBIJAKAN SAAT INI 

Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, emisi GRK nasional adalah 1.457 Gt CO2-e dimana sektor 

pertanian memberikan kontribusi sebesar 4%. Melalui Perpres 61/2011 

tentang rencana aksi nasional penurunan emisi GRK, Indonesia 

berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% secara mandiri tahun 2030. 

Target penurunan emisi GRK di sektor pertanian adalah 8 juta ton setara 

CO2 dan potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian sendiri 

adalah 130,57 juta ton setara CO2 bilamana semua rencana aksi dapat 

terlaksana (Tabel 1).  

Penerapan sistem pertanian terpadu belum dilakukan secara 

meluas di tingkat petani. SITT mengoptimalkan tiga komponen utama 

yaitu budidaya tanaman, budidaya ternak dan pengolahan limbah. 

Komponen teknologi budidaya tanaman pangan yang diterapkan dalam 

SITT meliputi kalender tanam untuk menentukan waktu tanam, 

penggunaan varietas adaptif yang toleran terhadap cekaman lingkungan 

dan rendah emisi gas rumah kaca (GRK), jarak tanam legowo, 

pemupukan nitrogen (N) sesuai bagan warna daun (BWD) yang dapat 

meningkatkan efisiensi pupuk N sekaligus meminimalkan kehilangan N, 

pemupukan P dan K sesuai statusnya dalam tanah, pengembalian bahan 

organik yang berasal dari usahatani SITT, dan pengendalian OPT dengan 

agensia hayati atau pestisida nabati sesuai kaidah pengendalian hama 
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terpadu (PHT). Beberapa varietas padi berdaya hasil tinggi dan rendah 

emisi dapat digunakan antara lain: IR-64, Way Apoburu, Memberamo, 

Ciherang, Situ Bagendit, Mekongga, Inpari 13 dan Inpari 24. 

Penggunaan pestisida konvensional dalam pengendalian hama 

selalu meningkat tiap tahun. Penggunaan pestisida konvensional tersebut 

cenderung tidak tepat dan tidak sesuai dengan target yang dikendalikan, 

sehingga dalam jangka panjang mencemari sumberdaya lahan pertanian 

dan produk pertanian, serta mengganggu kesehatan manusia. Residu 

pestisida terdeteksi di lahan sawah, hortikultura, tanah, air, dan produk 

pertanian, serta terpapar dalam tubuh petani. Bahkan hingga kini, 

sebagian pestisida organoklorin senyawa persistant organic pollutants 

(POPs) masih terdeteksi dan melebihi batas maksimum residu (BMR) 

yang diperbolehkan, seperti lindan, endosulfan, dieldrin, dan endrin.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 Pertanian masa depan diarahkan kepada sistem yang berkelanjutan 

dan terintegrasi untuk menjaga produktivitas tanaman tinggi tanpa 

merusak lingkungan hidup, misal sistem integrasi tanaman pangan 

dan ternak (SITT) bebas limbah. SITT bebas limbah seharusnya 

diterapkan di masyarakat tani dengan melibatkan pendampingan dari 

para penyuluh lapangan dan dukungan pemerintah daerah atau 

dinas terkait.  

 Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan terhadap 

sistem pertanian ramah lingkungan diperlukan untuk memperkuat 

dukungan regulasi terhadap pelaksanaan pertanian ramah 

lingkungan berkelanjutan. 

 Koordinasi yang efektif dan efisien antar semua pemangku 

kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah harus 

diupayakan secara maksimal dalam mengantisipasi perubahan iklim 

dan mendorong petani untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

menghasilkan produk pertanian yang tinggi dan berkualitas. 

 Pemerintah harus berfungsi sebagai fasilitator melalui kebijakan yang 

dapat memberikan insentif bagi produsen untuk mengadopsi 

teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan dan insentif bagi 

konsumen yang mengkonsumsi produk bersih. 
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Tabel 1. Rencana aksi penurunan emisi GRK Sektor Pertanian dalam 
Perpres 61/2011 

No. Rencana aksi Volume 
Potensi 

penurunan (juta 
ton CO2eq) 

1 Optimalisasi lahan tanpa bakar 300.500 ha 4.808 
2 Penerapan teknologi budidaya 

pertanian 
2.026.500 ha 32.424 

3 Pemanfaatan pupuk organik 
dan biopestisida 

250.000 ha 10.000 

4 Pengembangan areal 
perkebunan (sawit, karet, 
kakao) di lahan tidak 
berhutan/lahan terlantar/lahan 
terdegradasi/Areal 
Penggunaan Lain (APL) 

Sawit 860.000 ha 
Karet 42.000 ha 

kakao 365.000 ha 

74.530 
2.380 
5.421 

5 Pemanfaatan kotoran/urin 
ternak dan limbah pertanian 
untuk biogas 

1.500 
Kelompok tani 

1.012 

TOTAL 130.574 

Sumber: Perpres No. 61 tahun 2011 
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