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Difinisi Lahan Kering 
 

Kata kering (arid) berasal dari kata “arire” yang berarti „menjadi kering‟ yang bermakna 

rendahnya curah hujan yang merupakan dasar sifat utama dari iklim kering. Namun, jumlah hujan 

tahunan saja tidak dapat menjadi ukuran yang cukup tentang kekeringan  sampai jumlah ini 

dikaitkan dengan efektivitasnya (evapotranspirasi). 

Istilah “lahan kering” masih sangat rancu dipergunakan. Ada yang menggunakan istilah ini 

sepadan dengan istilah dalam bahasa inggris : dryland atau un-irrigated land. Istilah-istilah tersebut 

dapat diartikan pertanian tadah hujan yang dapat dilakukan di daerah ringkai (arid) sampai 

setengah ringkai (semiarid). Pertanian tadah hujan yang dilakukan pada kedua daerah tersebut 

dalam bahasa inggris disebut dryland farming atau rainfeed agriculture. Sehingga untuk di 

Indonesia dapat kita temukan lahan kering yang beriklim kering seperti yang kita temui di Propinsi 

Nusa Tenggara Barat dan NTT, serta lahan kering yang beriklim basah seperti yang banyak 

ditemui di Sumatra dan Jawa. Pertanian pada daerah lahan kering beriklim basah (upland) ini 

dalam bahasa inggrisnya disebut rainfed agricultur. Ada juga istilah upland dan lowland yang 

mengacu pada lahan yang letaknyanya lebih tinggi. Kedua istilah ini banyak terkait dengan kondisi 

alamiah pengatusan (drainage), sehingga upland lahan yang berpengatusan baik dan lowland 

adalah lahan yang berpengatusan buruk. Kedua istilah ini sering diperpadankan dengan lahan 

atasan dan lahan bawahan. 

Untuk menghindari kerancuan dan mengarahkan pembicaraan selanjutnya istilah lahan kering 

dalam paper ini mengikuti istilah yang disepakati dalam kongres lahan kering di Lampung tahun 

1999. Dari kongres tersebut disepakati bahwa lahan kering adalah lahan yang tidak pernah 

tergenang sepanjang 90 hari komulatif baik sementara maupun permanen dalam kurun waktu 

tertentu. 

 
*Makalah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Pengelolaan KEHATI dan Ekosistemi staf Pengelola 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi Se NTB tanggal 12-14 di Hotel Puri Saron Senggigi 
Lombok. 

 



Potensi Lahan Kering NTB 

 Potensi lahan kering di Indonesia sangat luas. Menurut Biro Statistik tahun 1999 dalam 

Profesor Tejoyuwono menjabarkan potensi lahan kering sebagai lahan atasan (upland) dengan 

luasan seluruhnya 111,4 juta hektar atau 58,5 % dari luas seluruh daratan Indonesia. Dari potensi 

luas lahan atasan tersebut di atas terdiri dari 23,3 juta hektar tanah podsolik merah kuning (ultisol 

dan inseptisol), 16,4 juta hektar tanah latosol (oksisol, ultisol dan inseptisol),dan sisanya 54,7 juta 

hektar terdiri dari tanah komplek. Dari jenis tanah yang dominan adalah tanah ultisol, inseptisol 

dan oksisol yang berpontensi rendah.  

 Propinsi NTB mempunyai keunggulan komparatif berupa potensi wilayah lahan kering 

yang cukup luas (Tabel 1 dan Tabel 2). Untuk dataran rendah luas lahan kering yang ada di 

Provinsi NTB tidak kurang 737.600 Ha yang sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian 

lahan kering yang produktif dengan memperhatikan berbagai kendala dalam pengembangannya. 

Secara umum dari luas lahan kering dataran rendah yang ada dapat dikembangkan untuk produksi 

tanaman semusim, tanaman keras dan wilayah pengembangan peternakan. Sedangkan dari luas 

lahan kering di dataran tinggi yang sangat luas (> 1 juta hektar) hanya sekitar 12.000 ha yang 

berpotensi untuk pengembangan tanaman keras dan hortikultura sayuran sedangkan sebagian 

besar sisanya merupakan daerah yang sangat rentan mengalami kerusakan (fragile environment) 

yang seharusnya diarahkan menjadi hutan lindung dan wilayah konservasi sumberdaya alam 

lainnya. 

 Jika kita pandang lahan kering sebagai sumberdaya ekonomi, maka tidak dapat dihindari 

untuk memepertimbangkan kapasitas dalam menopang kehidupan manusia (carrying capacity) 

agar tidak terjadi keruskan yang tidak balik (irreversible). Menurut Hardin (1977) kapasitas sangga 

atau daya dukung lahan merupakan gambaran tentang jumlah maksimum spesies yang dapat 

ditampung secara tanpa batas oleh habitat tertentu , yang memungkinkan perubahan musiman 

dan acak tanpa penurunan mutu lingkungan dan kapasitas daya dukung dimasa depan. Dapat 

dikatakan bahwa daya dukung lahan  merupakan kemampuan relatif satuan sumberdaya lahan 

untuk menghasilkan surplus pendapatan dan/atau kepuasan di atas biaya-biaya penggunaannya. 

Dalam penggunaan lahan kering sebagai sumberdaya ekonomi hendaklah berpedoman pada 

prinsip-prinsip pembangunan pertanian yang berkelanjutan  mengacu pada prinsip dasar 

pembangunan berkelanjutan deklarasi Rio De Jenero, 1992 (FAO, 2000). 



 

Tabel 1.   Luas lahan kering pada dataran rendah NTB (0-700 m dpl) 
       sekitar  737.600 ha (Hidayat et al, 2000). 
 

 Datar-berombak 
(Ha) 

Berombak-bergelombang 
(Ha) 

Berbukit 
(Ha) 

Dengan Regim Kelembaban 
Udik* 

70.400 - 62.800 

Dengan Regim Kelembaban 
Ustik** 

157.900 178.600 267.900 

Jumlah 228.300 178.600 330.700 

* Setara dengan kondisi iklim basah, ** Setara dengan kondisi iklim kering 
 
Tabel 2.   Luas lahan kering pada dataran tinggi NTB (700-2500 m dpl)  
       sekitar 1.195.000 Ha (Kurnia et al, 2000) 
 

No Bentuk Wilayah Luas (Ha) 

1 Datar sampai berombak (0-8% kemiringan lereng) 132.500 

2 Bergelombang (8-15 %) 67.200 

3 Berbukit (15-25%) 122.900 

4 Bergunung (> 25%) 872.400 

 Jumlah 1.195.000 

 
Dari luas lahan kering yang ada yang mencapai 83,4 % dari luas daratan NTB, paling tidak ada 

lebih dari 749.600 Ha yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi areal pengembangan 

pertanian lahan kering yang produktif (termasuk peternakan). Potensi pengembangan pertanian 

lahan kering di NTB yang cukup besar tersebut dibandingkan dengan pengembangan lahan 

sawah karena (1) sangat dimungkinkan pengembangan berbagai macam komoditas pertanian 

dalam arti luas dan dan kondisi agroekosistem yang cukup beragam dari kondisi agak basah 

sampai kering, (2) dimungkinkan pengembangan pertanian terpadu antara ternak dan taman 

perkebunan/kehutanan serta tanaman pangan, (3) membuka peluang kerja yang lebih besar 

dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan 

sawah, dan (4) mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan yang sebagian besar penduduk 

yang saat ini tinggal di lahan kering (Suwardji, 20002). 

Kondisi iklim yang ada di Propinsi NTB sangat beragam dari yang beriklim tropika basah 

(C3) dengan ciri vegetasi hutan tropika basah, sampai ke kondisi iklim semi ringkai tropika 

(semi arid tropics) dengan tipe iklim C3, D3, D4, E3 dan E4 (Oldeman dkk., 1977) dengan 



vegetasi hutan iklim kering sampai stepa dan savana serta padang rumput merupakan penciri 

khas untuk iklim kering semiringkai tropika. 

 Secara umum tanah yang yang ada di Propinsi NTB termasuk ke dalam ordo Entisols 

(187.000 Ha) , Inceptisols (1.005.000 Ha), Mollisols (21.000 Ha), Vertisols (125.000 Ha), dan 

Alfisols (498.000 Ha). Rendahnya curah hujan rata-rata di setiap tahunnya menyebabkan tanah-

tanah yang terbentuk sebagian besar mempunyai rejim kelembaban Ustic dengan rincian 

klasifikasi dalam tingkat subgrup sebagai berikut: 1. Entisols (Ustifluvents, Usthorthents dan 

Ustipsamments), 2. Inceptisols (Ustropepts, Humitropepts, Dystropepts dan Tropaquepts), 3. 

Mollisols (Haplustols dan Argiustols), 4. Vertisols (Haplusterts dan Chromusterts), 5. Alfisols 

(Haplustalfs, Rhodustalfs), dan 6. Ultisols (Haplustults, Hapludults) (Hikmatullah dan Suharta, 

1999a).  Dengan kombinasi kondisi iklim dan variasi jenis tanah yang sangat beragam tersebut 

menjadikan potensi lahan kering yang ada untuk mengembangkan keaneka ragaman pertanian 

lahan kering baik untuk tanaman tahunan, tanaman hortikultura maupun tanaman pangan serta 

ternak. 

Dari berbagai hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan dan pengembangan wilayah lahan 

kering di Propinsi NTB dari tahun ke tahun belum memberikan hasil yang memuakan karena 

adanya berbagai kendala/masalah, baik fisik, ekonomi maupun sosial-kelembagaan. Berbagai 

kendala tersebut diantaranya: (1) biofisik dan tofografi lahan kering tidak sebaik lahan sawah, (2) 

infrastruktur ekonomi di wilayah lahan kering sangat terbatas, (3) teknologi usahatani lahan kering 

relatif mahal bagi petani, (4) kualitas lahan dan penerapan teknologi yang terbatas, (4) 

kemampunan Pemerintah Daerah dan masyakarat dalam perencanaan, pelaksanaaan dan 

pembiayaan pengembangan wilayah lahan kering sangat terbatas, dan (5) partisipasi pengusaha 

swasta dalam pengembangan lahan kering relatif terbatas. Akibatnya pengembangan ekonomi 

wilayah dan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah tersebut masih relatif terbatas (Suwardji 

dkk., 2002). 

Kondisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa untuk pemanfaatan dan pengembangan 

potensi wilayah lahan kering di Propinsi NTB, diperlukan fokus pengembangan komoditas terpilih, 

komitment pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengembangan LK, serta terobosan 

investasi maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wilayah lahan 

kering, sehingga wilayah lahan kering bukan lagi menjadi hambatan tetapi merupakan harapan 

masa depan Provinsi NTB. Agar keunggulan komparatif wilayah lahan kering di propinsi NTB 



dapat dikelola secara efisien, efektif dan optimal serta dapat memberikan manfaat yang maksimal 

bagi pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, maka 

diperlukan strategi besar (grand strategy) baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang 

yang terencana, terarah dan terprogram dalam payung besar pengembangan wilayah lahan kering 

Provinsi NTB. (Suwardji dkk., 2003). 

 

Keanekaragaman Hayati di Lahan Kering 

Keanekaragaman hayati wilayah lahan kering mutlak diperlakukan dalam bidang pertanian, 

baik untuk meningkatkan produksi pertanian lahan kering, baik untuk meningkatkan produksi 

pertanian, khususnya untuk ketahanan pangan. Karena itu, dari segi pemanfaatan, 

keanekaragaman hayati pertanian lahan kering memempati garis terdepan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia karena luas lahan sawah dalam dasawarsa ini menurun sangat drastis 

akibat konversi lahan.  Pengelolaan sebagian dari keanekaragaman ini dilakukan melalui sebuah 

sistem yang dikenal sebagai agroekosistem.  Pengertian Agro-ekosistem dalam paper ini adalah 

sebuah sistem ekologi dan sosio ekonomi, yang mencakup hewan peliharaan dan tanaman serta 

manusia yang mengelolanya, untuk menghasilkan pangan, serat, dan hasil-hasil pertanian lainnya 

(Wood dan Lenne 1999). Jadi, yang dikelola dalam agroekosistem ini adalah hanya sebagian dari 

keanekaragaman hayati pertanian, karena konsep keanekaragaman hayati pertanian jauh lebih 

luas dari cakupan tanaman dan hewan peliharaan saja. 

Menurut Qualset dkk. (1995) keanekaragaman hayati pertanian mencakup semua tanaman, 

hewan peliharaan, kerabat liarnya, dan berbagai spesies yang terlibat dalam kehidupannya, seperti 

penyerbuk, spesies yang bersimbiosis, hama, penyakit, dan pesaing-pesaingnya.  Oleh karena itu, 

spesies penghasil pangan yang dipanen langsung dari habitat alaminya tidak termasuk dalam 

komponen agro-ekosistem.  Di Indonesia telah berkembang berbagai macam agro-ekosistem, dari 

yang tradisional, seperti perladangan berpindah, sampai ke yang bersistem seragam, seperti pada 

penanaman padi varietas unggul.  Pada umumnya, dalam sebuah agro-ekosistem tradisional 

ditanam banyak jenis, baik secara serentak, maupun secara bergiliran. 

Budidaya tanaman telah simulai 10.000 tahun yang lalu. Selama kurun waktu itu telah terjadi 

seleksi alami terhadap iklim yang beragam, hama, penyakit, gulma, yang dilanjutkan oleh proses 

seleksi yang dilakukan manusia, khususnya untuk sifat-sifat tertentu pada tanaman dan hewan 



peliharaan (Frankel dkk. 1995).  Praktik pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat setempat 

memungkinkan tanaman dan hewan yang terpilih tersebar jauh dari tempat asalnya.  Penyebaran 

spesies tanaman pertanian dipercepat dengan usaha manusia untuk mengumpulkannya dari 

berbagai penjuru dunia.  Dari pengumpulan keanekaragaman tumbuhan ekonomi, Vavilov, ahli 

tumbuhan Rusia mengembangkan teori tempat asal tanaman budidaya.  Indochina-indonesia 

merupakan salah satu dari 12 pusat yang ada (Zeven dan Zhuksky 1975). 

Di antara spesies tumbuhan ekonomi yang sudah mendunia, dengan pusat persebaran di 

kawasan Indochina-Indonesia, adalah spesies dari pisang (Musa bablisiana dan M. Acuminata), 

Kelapa (Cocos nucifera) dan Tebu (Sacharum officinarum).  Kawasan ini juga dianggap penting 

dalam hal golongan bambu, buah-bauahan tropis, seperti rambutan, durian, mangga, talas-talasan, 

dan jahe-jahean. Disamping tanaman pangan, kawasan ini juga menjadi pusat persebaran rotan 

dan spesies kayu komersial, seperti kayu besi, meranti, kapur dan sebagainya.  Pembudidayaaan 

spesies asli di kawasan ini sendiri masih terbatas, baru untuk cengkeh, pala dan kayu manis, 

dibandingkan dengan spesies pendatang seperti karet, kopi, dan cokelat. 

Salah satu aspek penting dalam bidang pertanian adalah tanaman obat, baik yang sudah 

dibudidayakan maupun yang masih liar1.  Data tentang jumlah tanaman obat bervariasi.  Heyne 

mencatat ada sekitar 1070 spesies tanaman obat di Indonesia. Eisai (1995) melaporkan ada 2500 

spesies tanaman yang berpotensi sebagai bahan obat di dalam hutan Indonesia sementara Zuhud 

dkk. (2001) mengidentifikasi 1845 spesies tanaman yang berpotensi sebagai obat di hutan 

Indonesia (Bermawie 2002). 

Belum banyak informasi tentang keanekaragaman genetis (plasma nutfah) hewan di Indonesia, 

karena penelitian dan inventarisasi masih berlangsung.  Namun plasma nutfah beberapa hewan 

ternak dapat dilihat dari keanekaragamannya.  Misalnya, Indonesia memiliki beberapa ras sapi 

seperti sapi madura, sapi bali, dan sapi pesisir di Sumatra Barat.  Demikian pula dengan kerbau, 

ada kerbau lumpur, kerbau belang, selain variasi jenis dimba, ayam, ikan dan itik lokal dari 

berbagai daerah di Indonesia (Zuhud dan Putro, 2000). 

Plasma nutfah tanaman dan hewan budidaya merupakan aset bagi pengembangan varietas 

tanaman pertanian serta ras ternak dalam rangka ketahanan pangan nasional.  Selain itu, plasma 

nutfah merupakan modal jangka panjang yang dapat digunakan dalam industri pangan, obat-

obatan, pewarna, kosmetika, dan bahan baku industri. 



Kekayaan plasma nutfah tanaman budidaya dikoleksi dalam bentuk bank gen lapangan di 

berbagai balai penelitian Deptan, Dephut, LIPI, beberapa universitas/perguruan tinggi, Depkes, 

perusahaan swasta dibidang agribisnis, LSM dan masyarakat baik secara perorangan maupun 

kelompok.  Sebagian data koleksi plasma nutfah tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, 

tanaman hias, tanaman industri dan tanaman obat serta rempah yang telah dikomputerisasi 

disajikan pada Lampiran 1. 

Perlu diperhatikan bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran 

tumbuhan ekonomi, tetapi belum banyak dipelajari.  Padahal pengetahuan mengenai 

keanekaragaman di dalam suatu spesies sangat penting untuk usaha pemuliaan. 

Sebagian besar tanaman pangan yang merupakan komponen agro-ekosistem di Indonesia 

ratusan tahun lalu.  Beberapa di antaranya menemukan tempat tumbuh yang sesuai.  Karena 

besarnya kisaran ekosistem di Indonesia, beberapa spesies tanaman pendatang memperlihatkan 

kisaran keanekaragaman dalam spesies yang tinggi pula.  Ketela pohon, ketela rambat, cabai rawit 

adalah contoh jenis yang demikian. 

Bentuk, pola dan tingkat keanekaragaman hayati pada agro-ekosistem di seluruh Indonesia 

belum terdokumentasi dengan baik.  Tetapi ada laporan dari berbagai daerah tentang 

keanekaragaman sistem, spesies dan gen pada sistem agroforestry dan perladangan masyarakat.  

Sebagai contoh, masyarakat Dayak Pasir di Kalimantan Timur menenam 10-17 varietas padi 

sekaligus, sementara masyarakat Dayak di hulu sungai Bahau Atas memiliki 58 varietas padi lokal.  

Agroforestry di Maninjau, Sumatra biasanya terdiri dari 300 tanaman, 30 di antaranya adakah 

spesies buah-buahan.  Sistem agroforestri tembawang dikembangkan di Kalimantan Barat dan 

Tengah.  Dalam sistem ini masyarakat menanam tanaman buah dicampur dengan tanaman 

penghasil getah, pohon kayu, palem, liana, rotan, dan herba dalam satu hamparan dengan struktur 

yang mirip hutan.  Dalam sebuah hamparan tembawang, bisa terdapat 45 spesies pohon buah (de 

Foresta dkk, 2000). 

 

Manfaat dan Nilai Kehati dalam Agro-ekosistem 

Agro-ekosistem lahan kering merupakan tulang punggung pembangunan pertanian di 

Indonesia.  Keanekaragaman hayati pada agro-ekosistem lahan kering mempunyai nilai ekonomi 

bagi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.  PDB sektor pertanian terus 

meningkat dari Rp. 57.028 miliar (1998) menjadi Rp. 60.020 miliar (2000) atau 15,75% dari PDB 



nasional.  Sementara, sektor pertanian melibatkan melibatkan 21,4 juta rumah tangga di Indonesia 

(BPS 2001 dalam KLH 2002). 

Keanekaragaman hayati tanman obat juga merupakan potensi sosial dan ekonomi yang belum 

sepenuhnya di gali.  Dari 89% masyarakat yang mengatasi gangguan kesehatannya, 45,1 % 

berobat sendiri dengan menggunakan ramuan obat tradisional, 26,9% menggunakan jasa 

kesehatan formal serta 16,7% menggunakan kedua cara tersebut (Sumoharyono dalam Bemawie 

2002).  Pada tahun 1996, ada sekitar 600 industri obat tradisional skala kecil/rumah tangga dan 

besar yang mengandalkan tanaman obat untuk produksinya.  Jumlah ini meningkat menjadi 810 

industri pada tahun 2001.  volume perdagangan obat tradisional meningkat dari 686 ton (1996) 

menjadi 1200 ton pada tahun 2000 (Pramono 2001).  Namun Indonesia belum mampu 

mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dari keanekaragaman hayati tumbuhan 

obat yang dimilikinya. 

Nilai perdagangan obat tradisioanal Indonesia baru mencapai Rp. 124 miliar pada tahun 1992.  

Kemudian meningkat menjadi Rp. 1 Triliun pada tahun 1999/2000 (Sumaryono 2002).  Sementara 

itu, total perdagangan herbal medicine di dunia tahun 1998 mencapai US$ 19,8 miliar (Dennin 

dalam Bermawie 2002).  Dari jumlah tersebut sekitar US$ 1 miliar adalah obat tradisional Cina 

(Pramono 2001).  Cina dan Korea mampu memperoleh manfaat sosial-ekonomi yang tinggi dari 

perdagangan obat tradisional.  Tahun 2002, Cina mampu meraup US$ 3 miliar, sementara Korea 

mencapai US$ 1 miliar untuk perdagangan obat tradisioanal.  Meskipun demikian, menutut 

Sampurno (Kepala Badang Pengawas Obat dan Makanan) bisnis obat tradisioanal Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang pesat dalam tiga tahun terakhir.  Tahun 2002 nilai pasar 

diperkirakan mencapai Rp. 1,3 triliun, sepuluh persen dari total perdagangan farmasi nasional 

(Bisnis Indonesia 12 Agustus 2002 dalam Warta Balitro No. 44/2002). 

Sementara koleksi plasma nutfah seperti yang disebutkan di atas belum di evaluasi (diberi nilai 

moneter) berdasarkan data yang di atas belum dievaluasi (diberi nilai moneter), berdasarkan data 

yang dirangkum dari BPS, nilai ekspor tanaman rempah dan obat  tahun 1998 mencapai US$ 426 

juta, belum termasuk produk industrinya (Bermawie 2001).  Koleksi ini amat berharga bagi 

pemuliaan tanaman budidaya di dalam negeri dan juga dapat dijual atau dipinjamkan kepada 

berbagai perusahaan benih internasional untuk pengembangan produk pertanian mereka. 

Agro-ekosistem juga mempunyai nilai sosial-budaya.  Setiap kawasan dapat dikembangkan 

menjadi sebuah agro-ekosistem yang sesuai dengan budaya dan pengetahuan setempat, begitu 



juga dengan lingkungan lokal.  Sebagai contoh, agro-ekosistem di lahan kering memungkinkan 

perpaduan berbagai spesies tanaman.  Dalam sistem pekarangan, misalnya, masyarakat 

memadukan spesies tanaman setahun dan yang menahun.  Keanekaragaman yang tinggi itu 

berfungsi untuk sumber berbagai kebutuhan seperti pangan, obat-obatan, uang tunai, kayu bakar 

dan bahan bangunan, keindahan, dan keteduhan lingkungan.  Dengan demikian, bukan hanya 

kebutuhan pangan yang terpenuhi, tetapi juga kebutuhan budaya seperti sirih pinang, bunga-

bungaan untuk sesajen, ataupun kerajinan tangan. 

 

Kerusakan dan Penyusutan Kehati di  Lahan Kering 

Belum ada inventarisasi dan dokumentasi yang lengkap tentang kerusakan serta penyusutan 

kehati di agroekosistem lahan kering.  Namun ada beberapa informasi indikatif yang dapat 

memberikan gambaran tentang tingkat kerusakan dan penyusutan yang sedang berlangsung.  

Penyusutan lahan pertanian terjadi di pulau-pulau yang padat penduduk seperti di Jawa, 

Madura, Bali, dan Sumatra.  Pertambahan jumlah penduduk yang cepat di pulau-pulau ini, serta 

pembangunan sarana dan prasarana pembangunan menuntut pengalihan fungsi lahan pertanian 

menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri dan sarana jalan.  Meskipun telah ada peraturan 

pemerintah yang membatasi alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah, menjadi fungsi lainnya, 

konversi ini terus berjalan.  Diperkirakan 30.000 ha lahan pertanian, sebagian besar sawah, 

dikonversi setiap tahun menjadi lahan non-pertanian. (Kompas 10 Oktober, 2001 dalam KLH 

2002). 

Di tingkat spesies, penyusutan populasi terjadi terutama pada spesies pohon yang menjadi 

komponen pekarangan.  Survei yang dilakukan tahun 1974 di Jawa, Madura dan Bali menunjukkan 

penyusutan jenis pohon, buah-buahan yang kurang diminati, seperti Mundu (Dyospyros edulis), 

Kepel (Stelechocarpus burahol) dan lain-lainnya (Sastrapradja 1973).  Penyusutan populasi buah-

buahan terjadi secara drastis disekitar Bogor-Jakarta, khususnya setelah jalan tol dan kawasan-

kawasan pemukiman baru dibangun.  Sebelum tahun 1970-an, kawasan Bogor-Jakarta 

merupakan kawasan pemukiman yang memiliki sistem pekarangan dengan buah-buahan sebagai 

komponen utamanya.  Kemang (Mangifera caesia), Rambutan (Nephellium lappaceum) dan 

Durian (Durio zibethinus) adalah spesies yang umum ditanam.  Bunga kemang yang setiap bulan 

September menghiasi kawasan itu sekarang tidak terlihat lagi, walaupun rambutan dan durian 

masih relatif banyak. 



Penyusutan keanekaragaman hayati pertanian ditingkat gen memang belum didokumentasikan 

secara sistematis.  Tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa justru ditingkat inilah penyusutan 

yang deras terjadi (Sastrapradja dan Rifai 1989).  Dengan berlangsungnya revolusi hijau di 

Indonesia sejak tahun 1969, padi-padian lokal, terutama di pulau-pulau yang menerapkan Panca 

Usaha Tani mengalami pelangkaan.  Pada awal 1990, sekitar 70% atau 8-9 juta hektar sawah 

hanya ditanami satu varietas padi saja, yaitu IR64, dengan sistem penanaman monokultur. 

Keseragaman fenotipe dan genotipe tanaman padi melemahkan daya sangga genetis tanaman 

tersebut terhadap hama dan penyakit baru.  Hal ini terbukti ketika tahun 1998-1999 terjadi 

serangan penyakit hawar daun bakteri, virus tungro dan hama wereng coklat yang memusnahkan 

persawahan IR64.  selain hama, penggunaan varietas unggul secara monokultur juga menggusur 

varietas lokal, sehingga mempersempit basis genetis tanaman pertanian, tidak hanya padi. 

Sebelum padi-padi lokal itu digantikan oleh varietas padi unggul masa kini, pengumpulannya 

dan pelestariannya telah diusahakan oleh pihak IRRI bersama pihak Indonesia.  Tetapi karena 

sistem pelestarian dalam bank gen di Indonesia belum berkembang, maka duplikat yang disimpan 

di Indonesia banyak yang tidak mampu berkecambah lagi.  Bila diperlukan, contoh-contoh tersebut 

dapat diaskes dari IRRI oleh Deptan. 

Indikasi lain dari penyusutan keanekaragaman genetis pertanian adalah penurunan jumlah 

aksesi plasma nutfah di berbagai balai Penelitian.  Sebagai contoh, Balai Balai Penelitian 

Bioteknologi dan Sumber Daya Genetis Pertanian pernah mengoleksi 10.000 aksesi plasma nutfah 

padi, namun pada 2002 tinggal 1100 aksesi. Koleksi tanaman industri di kebun koleksi Cimanggu, 

Bogor, yang dibangun sejak 1943, mengalami penurunan, yaitu tinggal 6% untuk jenis tanaman 

tahunan dan 25% untuk jenis tanaman semusim (Deptan 2002). 

Persoalan lain dalam pengeolaan agroekosistem adalah dampak introduksi spesies baru 

terhadap spesies lokal dan lingkungan pertanian.  Dalam lingkungan baru, spesies introduksi dapat 

berkembang biak lebih cepat sehingga menjadi meluas dan mendominasi spesies asli.  Selain itu, 

spesies baru kemungkinan membawa serta spesies lain yang tidak diketahui dan kemudian 

menjadi hama atau gulma.  Beberapa contoh berikut ini menggambarkan masalah spesies invasif: 

a. Lamtorogung (Leucaena leucocephala) untuk penhijauan dan peneduh kakao serta kopi, 

diikuti oleh ledakan hama kutu loncat 



b. Tanaman krisan (Chrysanthemum sp.) yang diikuti oleh penggerek daun (Lirimyza 

huidobrensis) yang menyerang ratusan hektar tanaman kentang di Jawa, Sumatra dan 

Sulawesi pada tahun 1990-an 

c. Eceng gondok (Eichornia crassipes) yang di introduksi sebagai tanaman hias, ternyata 

berkembang biak dengan cepat sehingga menjadi gulam di berbagai perairan di 

Indonesia. 

 

Membangun Keanekaragaman Hayati Pada Habitat Budidaya Dengan 
Pendekatan Pengaturan Pola dan Tatatanam 

 

Masalah keanekaragaman hayati pada agroekosistem yang kini mulai dikeluhkan, dipicu 

oleh praktek budidaya tanaman yang kurang mengindahkan azas-azas ekologi.   Praktek budidaya 

yang didominasi oleh agrokimia  secara intensif terus dilakukan tanpa banyak memanfaatkan 

kekuatan dan  kearifan alam,  praktek  semacam ini menyebabkan instabilitas habitat pada areal 

budidaya . Kondisi instabilitas menstimulasi berkembangnya berbagai organisme pengganggu 

tanaman (OPT) yang menjurus pada rumitnya persoalan sosial ekonomi petani  khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, mengingat masih sebagian besar masyarakat NTB menggantungkan 

hidupnya dari bertani. Diperlukan suatu upaya pengelolaan habitat yang mampu membangun dan 

meningkatkan keanekaragaman hayati kemudian berperan  dalam pengendalian alami terhadap 

gangguan OPT. 

Penerapan pengendalian  OPT sering menjadi tidak tepat disebabkan oleh cara pandang 

yang keliru terhadap permasalahan OPT itu sendiri. Pada umumnya OPT dipandang sebagai 

organisme yang merugikan sehingga harus dimusnahkan.  Cara pandang yang parsial tentang 

individu hama dalam ekosistem, yaitu bahwa individu hama merupakan organisme yang 

menimbulkan kerugian ekonomi, dan bukan hama sebagai komponen ekologi, telah menimbulkan 

kekeliruan yang berkepanjangan dalam upaya pengendalian hama. Dengan demikian, maka usaha 

pengendalian hama justru telah menimbulkan kerugian yang semakin besar, baik secara ekonomi 

maupun ekologi. Pengendalian hama dan gulma hendaknya diimbangi dengan konservasi 

sumberdaya hayati dan lahan pertanian untuk menuju sistem pertanian yang berkelanjutan dan 

mantap secara ekologis. 

 Pengelolaan habitat yang didominasi oleh agrokimia menurunkan keseimbangan biologi 

agroekosistem..  Altieri dan Nichols (2004) menyebutkan bahwa ketergantungan yang tinggi 



terhadap agrokimia dalam proses produksi akan membentuk agroekosistem konvensional 

(convensional agroecosystem).  Pada kondisi ini, untuk mempertahankan produksi tetap tinggi 

sangat tergantung pada input energi dari luar serta menanam secara monokultur. Praktik budidaya 

tersebut telah memicu instabilitas agroekosistem.  

Untuk mengatasi masalah instabilitas agroekosistem  diperlukan perubahan paradigma 

dalam pengendalian hama yaitu melalui penerapan konsep Pengendalian Hama terintegrasi yaitu 

pengendalian hama yang merupakan bagian integral dari pengelolaan agroekosistem.  Penerapan 

keterpaduan dalam pengendalian OPT akan menghasilkan KOMPROMI antara kepentingan 

ekonomi dan ekologi.  Untuk membangun dan mempertahankan keanekaragaman hayati 

menghendaki  pengendalian OPT  menggunakan semua taktik dan metode yang sesuai dengan 

cara yang seharmonis  mungkin dan mempertahankan populasi OPT di bawah tingkat yang tidak 

menyebabkan kerusakan ekonomi. Residu populasi harus tetap di jaga untuk memberi 

kesempatan hidup bagi organisme yang membutuhkannya. Bahwa setiap kita harus mengerti 

bahwa tidak semua fase kehidupan serangga merugikan (meskipun sebagai hama) namun fase 

tertentu dia bermanfaat sebagai “polinator” . Contoh konkrit dapat dikemukakan bahwa kupu-kupu 

(Lepidoptera) pada fase ulat (larva) adalah hama, setelah menjadi dewasa adalah polinator yang 

efektif bagi tanaman yang tidak mampu melakukan penyerbukan sendiri. Menjadi sangat bijaksana 

apabila residu populasi harus tetap ada dikawasan habitat budidaya. 

 Keanekaragaman merupakan prinsip ekologi yang dapat diterapkan dalam kerangka 

perlindungan tanaman.  Dalam suatu ekosistem alami, fungsi pengaturan yang terjadi merupakan 

produk keragaman. Hasil percobaan berbasis agroekosistem menunjukkan bahwa keragaman 

dapat digunakan untuk mengendalikan OPT (Altieri dan Letourneau, 1984 ; Andow, 1991 ; Rich, 

1983 dalam Sutanto 2002). Magurran (1988) juga mengemukakan bahwa  untuk menstabilkan 

komunitas serangga dalam suatu agroekosistem perlu  dirancang komposisi tanaman yang 

mendukung populasi musuh alami.  Hasil penelitian Tarmizi (2007) menunjukkan  adanya 

perbedaan jumlah arthropoda yang terkoleksi secara  signifikan karena pengaturan pola dan 

tatatanam bawang merah, kehadiran musuh alami cukup tinggi sehingga peran pengendalian 

hayati berjalan dengan baik. Tabel berikut memberi gambaran yang lebih tegas.   

Musim tanam Pola tanam Teknologi Budidaya Jumlah individu arthropoda 

terkoleksi (ekor/petak) 

Bera - - 301 



I P + P + B (A) PHT 1176 

  Konvensional 820 

 P + L + B (B) PHT 1570 

  Konvensional 729 

II A PHT 1614 

  Konvensional 840 

 B PHT 556 

  Konvensional 543 

III A PHT 560 

  Konvensional 484 

 B PHT 737 

  Konvensional 377 

 

 

 

Uraian di atas memberi makna bahwa, masalah OPT,  kerusakan yang ditimbulkannya 

dan keanekaragaman hayati dalam habitat budidaya merupakan hasil interaksi yang dinamis 

antara komponen biotik dan abiotik di dalam lingkungannya, maka perbaikan kondisi instabilitas 

ekosistem menuju peningkatan keanekaragaman hayati dapat melalui pengaturan pola tanam dan 

tatatanam dengan menerapkan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT)  yang dilakukan sejak 

musim tanam  satu dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.  
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