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I. Pendahuluan 
 

Setelah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di akhir tahun sembilan 

puluhan hingga awal tahun 2000, semakin jelas bahwa sektor pertanian menjadi sangat 

penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia karena sektor ini telah terbukti lebih 

tahan terhadap krisis ekonomi dan memiliki daya pemulihan ekonomi yang lebih baik 

dibandingkan sektor-sektor lainnya. Demikian halnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), 

sektor pertanian adalah kunci bagi kesuksesan pembangunan di propinsi ini karena 

bidang pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat NTB 

dan masih menjadi faktor penggerak utama pembangunan di daerah ini. 

Namun jika kita telusuri dan renungkan kembali, pembangunan pertanian di NTB 

dapat dikatakan telah mengalami ‗kecelakaan‘ manajemen. Kita telah terlelap dalam 

kemasifan yang menjanjikan masa depan dengan mimpi-mimpi indah yang tak pernah 

kunjung datang. Saat ini pertanian di Nusa Tenggara Barat masih dimanajemeni dengan 

sistim padat modal yang berorientasi pada input dan bukan pada hasil. Pembangunan 

pertanian di daerah ini diwarnai dengan pembangunan sistim pengairan berskala besar 

dan kecil yang fokus garapannya tertuju pada pembangunan lahan sawah. Sementara itu, 

kita sama-sama telah mengetahui bahwa bagian terbesar dari lahan pertanian di NTB 

(85%) adalah berupa lahan kering. 

Apa yang kita lihat selama menyusuri wilayah lahan kering di Pulau Lombok dan 

Sumbawa adalah upaya petani untuk memiliki lahan sawah dengan cara merubah lahan 

keringnya menjadi lahan sawah. Hal ini tidak mengherankan karena program-program 

pertanian yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah mencontohkan ‗pemaksaan‘ 

lahan kering menjadi lahan sawah, yaitu melalui pembangunan bendungan-bendungan 

dan saluran-saluran irigasi besar dan kecil untuk sistim sawah pada lahan kering. Padahal 

dengan sedikit input dan sentuhan teknologi sederhana, lahan kering dapat memberikan 

imbal ekonomi yang jauh melebihi hasil padi sawah. 

Sekarang menjadi semakin jelas bahwa apa yang telah kita lakukan pada masa-

masa lalu ternyata masih sangat jauh dari sempurna, kalau bukan dikatakan salah. 

Pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah kita akan melakukan hal yang sama?. 

Kalau kita tidak ingin dikatakan konyol, maka sudah seharusnyalah kita mencoba 

mencari alternatif lain yang lebih menjanjikan dan dapat diimplementasikan untuk 

menyejahterakan masyarakat kita. Kita harus mencari ikhtiar agar mimpi-mimpi indah 

kehidupan di lahan kering dapat menjadi kenyataan. 

Kajian Pengembangan Lahan Kering yang akan dipresentasikan dalam makalah 

ini pada dasarnya adalah kajian pengembangan lahan kering NTB yang dilakukan oleh 

masyarakat dan stakeholders utama pertanian lahan kering di propinsi dan di masing-

masing kabupaten dan kota di seluruh NTB yang termasuk kawasan Wilayah Lahan 
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Kering (WLK). Kajian difasilitasi dan disusun oleh Pusat Pengkajian Lahan Kering Dan 

Rehabilitasi Lahan Fakultas Pertanian Universitas Mataram bekerjasama dengan 

Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat. Produk kajian lahan kering lengkap 

teramanatkan dalam Rencana Strategis Pengembangan Wilayah Lahan Kering Propinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007. 

 

II. Profil Pertanian Lahan Kering Di NTB 
 

Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai keunggulan komparatif  berupa 

potensi WLK yang cukup luas dan berpeluang besar untuk dikembangkan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi petani lahan kering. Data dari 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Indonesia (BPN) Propinsi NTB (2001) dalam 

Bappeda Propinsi NTB (2002) menunjukkan bahwa dari wilayah Propinsi NTB seluas 

2.015.315,000 hektar, sebagian besar berupa lahan kering (1.673.476,307 ha atau 83,04 

%), sedang sisanya berupa lahan sawah dan lahan untuk penggunaan lainnya (16,96 %).  

Lahan kering di NTB tersebar pada berbagai jenis tanah (Alfisols, Entisols, 

Inceptisol, Vertisols, dll.) dan iklim (dari tipe C3 hingga E4) dan terdapat pada dataran 

rendah hingga daerah-daerah miring pada perbukitan dan pegunungan. Dari potensi 

lahan kering yang cukup luas dan memiliki agroekosistem yang beragam tersebut, sangat 

dimungkinkan pengembangan berbagai komoditas tanaman pangan hortikultura dan 

perkebunan yang mempunyai arti ekonomi penting, sehingga dapat menjadi komoditas 

unggulan daerah dalam menghadapi pasar nasional dan global.    

Dari berbagai hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan dan pengembangan 

WLK di Propinsi NTB dari tahun ke tahun belum memberikan hasil yang memuaskan 

karena adanya berbagai permasalahan, baik biofisik lahan, ekonomi maupun sosial-

kelembagaan. Berbagai permasalahan tersebut diantaranya: (1) ketersediaan sumberdaya 

air yang terbatas, (2) tofografi lahan yang tidak datar, (3) lapisan olah tanah yang dangkal 

dan kurang subur, (4) infrastruktur ekonomi yang sangat terbatas, (5) penerapan 

teknologi pertanian yang belum memadai, (6) kondisi kelembagaan pertanian yang masih 

lemah, dan (7) partisipasi pengusaha swasta yang masih rendah.  Sebagai akibatnya 

pengembangan ekonomi wilayah dan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah tersebut 

masih relatif terbatas. 

Kondisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa untuk pemanfaatan dan 

pengembangan potensi wilayah lahan kering di Propinsi NTB, diperlukan adanya 

dukungan investasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan 

stakeholder lainnya sehingga WLK bukan lagi menjadi masalah tetapi merupakan 

harapan. 

Agar keunggulan komparatif WLK di propinsi tersebut dapat dikelola secara 

efisien, efektif dan optimal serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi 

pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, maka 

pengembangannya perlu dikaji lebih lanjut. 

 

III. Menyamakan Persepsi dan Penyebaran Opini 
 

Salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan lahan kering di Propinsi Nusa 

Tenggara Barat adalah adanya persepsi yang salah dari masyarakat dan pemerintah 

tentang kondisi agroekosistim lahan kering yang dianggap kurang mampu mendukung 
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keberhasilan usaha pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil mangga 

produktif yang ditanam pada lahan kering seluas 300 m
2
 (3 are) memiliki nilai ekonomi 

sama dengan hasil menanam padi sawah pada lahan seluas 1 ha selama satu tahun. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan di WLK 

sebenarnya adalah permasalahan tentang belum dikembangkannya pembangunan 

pertanian lahan kering secara benar. Praktek agribisnis pertanian lahan kering belum 

diterapkan. Permodalan petani yang terbatas belum diperhatikan. Penggunaan lahan 

belum disesuaikan dengan jenis komoditi dan kondisi karakteristik lahan yang 

diusahakan. Status pemilikan dan penguasaan tanah kurang kondusif bagi pembangunan 

pertanian. Sentuhan pemerintah masih sangat kecil, serta pembangunan pertanian yang 

masih menitik beratkan pada pengembangan lahan sawah. 

Sebagai akibat dari praktek pembangunan yang kurang adil tersebut kondisi 

WLK NTB menjadi semakin memprihatinkan. Jumlah lahan kritis dan kemiskinan di 

lahan kering meningkat yang disinyalir berkaitan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, sistim pengelolaan lahan kering yang tidak sesuai dengan kondisi 

agroekosistemnya, dan sebagai akibat dari penerapan sistim pertanian yang tidak 

berbasis agribisnis. Kecenderungan petani mengelola lahan kering dengan cara seadanya, 

yaitu dengan cara-cara yang tidak konservatif (sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

pangan keluarga) dan bersifat subsisten telah mempercepat kerusakan dan kemerosotan 

kualitas lahan dan meluasnya kemiskinan di WLK NTB. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dilakukan revolusi cara pikir kita, 

yaitu perubahan persepsi terhadap keberadaan lahan kering dan potensinya. Apa yang 

diperlukan adalah sentuhan pemerintah yang lebih besar untuk memecahkan tantangan 

dan permasalahan yang ada di lahan kering. Jika ini dilakukan, tidak mustahil lahan 

kering dapat menjadi primadona NTB sebagai sektor yang berperan besar dalam 

meningkatkan pendapatan daerah dan devisa bagi negara. 

Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah membangun opini kepada 

masyarakat luas, pemerintah, legeslatif, dan pengusaha serta stakeholder terkait lainnya 

bahwa lahan kering adalah merupakan harapan dan semua pihak memiliki fungsi dan 

peran stategis dalam pengembangannya. Menyampaikan persepsi dan opini yang benar 

adalah merupakan kewajiban bagi semua individu yang berKetuhanan dan proses ini 

dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, 

lokakarya, lokalatih, workshop, seminar, leaflet, brosur, mass media, dan lain 

sebagainya. 

 

IV. Membangun ‘Komitmen dan Visi Bersama’ 
Mengelola lahan kering yang terhampar luas di propinsi ini (> 1,6 juta ha), 

dibutuhkan kreativitas dan kerja nyata. Bukan bermimpi dengan teknologi canggih dan 

modal besar, tetapi dengan revolusi cara berpikir kita dalam bentuk ‗komitmen bersama‘ 

dan ‗visi bersama‘ untuk mewujudkan pembangunan lahan kering yang sukses. 

Membangun visi bersama bukanlah suatu hal yang mustahil jika kita benar-benar, 

secara bersama-sama penuh dengan keikhlasan, ingin mewujudkan dan memiliki visi 

bersama. 

Seperti telah kita ketahui, WLK NTB memiliki modal Sumberdaya Alam (SDA), 

Sumberdaya Manusia (SDM), dan teknologi lahan kering yang memadai untuk secara 

terpadu kita sinergiskan penggunaannya guna mengungkit kekuatan raksasa yang selama 

ini belum kita sentuh secara benar. Kita memiliki lahan kering yang cukup luas, doktor-



 

 

5 

5 

doktor dalam bidang pertanian dan lingkungan lulusan luar dan dalam negeri yang 

kompeten, serta pakar-pakar dan ahli lapangan yang terampil dan berpengalaman. 

Teknologi lahan kering sederhana banyak tersedia dan siap untuk diimplementasikan, 

diadaptasikan, dan dikembangkan guna merealisasikan potensi keunggulan komparatif 

lokasi di WLK. 

Teknologi sederhana Emiter-GP yang ditemukan di NTB oleh putera NTB 

misalnya, sudah terbukti dapat membantu menyelamatkan tanaman pada lahan kritis di 

musim kering dan memperbaiki kesehatan serta pertumbuhan tanaman untuk mencapai 

produksi optimalnya. Bahkan, bersama-sama dengan produk hormon dan nutrisi organik 

yang menyertainya (bentuk teknologi sederhana lainnya), alat ini telah mampu mengubah 

musim panen, jumlah panen, dan kuantitas serta kualitas hasil panen. Sekarang ini, 

teknologi Emiter-GP tidak hanya produk dan milik masyarakat NTB tetapi sudah 

menjadi teknologi nasional bahkan internasional. Yang dibutuhkan oleh masyarakat 

NTB sekarang ini, sekali lagi, adalah ‗komitment bersama‘ untuk mewujudkan ‗visi 

bersama‘ yang dicita-citakan. 

 

 

V. Rencana Strategis Pengembangan WLK 

Propinsi Nusa Tenggara Barat 
 

Sekarang ini, NTB telah memiliki ‗Rencana Strategis Pengembangan Wilayah 

Lahan Kering Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007‘, berdasarkan keputusan 

Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 167 Tahun 2003. Rencana Strategis 

Pengembangan WLK Propinsi NTB ini adalah rencana lima tahunan sebagai penjabaran 

dari Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Nusa Tenggara Barat yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 2 

Tahun 2001. Renstra WLK Tahun 2003-2007, merupakan pedoman dalam penyusunan 

program dan kegiatan Pembangunan WLK di Propinsi NTB yang pelaksanaannya masih 

memerlukan penjabaran dalam bentuk rencana operasional tahunan. Renstra ini 

diharapkan dapat menjadi blue print pembangunan lahan kering di daerah ini dengan visi 

terwujudnya propinsi NTB sebagai pusat pengembangan lahan kering nasional. 

Visi ingin menjadikan NTB sebagai pusat pengembangan lahan kering nasional 

ini di angkat bukan berdasarkan kelatahan atau keinginan saja, tetapi berdasarkan 

perencanaan, pertimbangan, dan perhitungan matang bahwa kita memiliki kemampuan 

SDM, SDA, dan teknologi yang memadai untuk mewujudkan impian itu menjadi 

kenyataan. Visi tersebut lahir dari proses fasilitasi dalam rangka penyusunan kajian 

pengembangan WLK Propinsi NTB yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan 

kunjungan safari partisipatif ke propinsi dan seluruh kabupaten dan kota yang termasuk 

ke dalam WLK NTB. Selain itu, visi lahir atas pertimbangan rasional terhadap 

sumberdaya alam yang dimiliki oleh NTB. Dengan lima tipe iklim (C3, D3, D4, E3, dan 

E4) dan 4 jenis tanah (alfisols, entisols, inceptisols, dan vertisols) utama yang dimiliki 

NTB, propinsi ini cukup representatif untuk mewakili 67 juta hektar kawasan lahan 

kering yang berada di Kawasan Timur Indonesia. 

 Seperti renstra-renstra lainnya yang dibuat dan dimiliki oleh masing-masing 

instansi, wujud dokumen ‗Rencana Strategis Pengembangan Wilayah Lahan Kering 

Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007‘, merupakan suatu hal yang biasa, 

namun Renstra Pengembangan WLK Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007 
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menjadi tidak biasa karena renstra lahir dari proses ‗membaca‘ penomena alam yang 

rusak karena kesalahan manajemen pembangunan. Hal yang selama ini tak terusik dari 

pikiran yang biasa. Hal lain yang tak biasa adalah proses penyusunannya yang membumi 

(partisipatif), dibuat oleh masyarakat dan stakeholders yang akan melaksanakannya, dan 

diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat luas. 

 

VI. Pendekatan Terpadu Dan Menyeluruh 
 

Menyadari kompleknya permasalahan yang dihadapi di WLK dan harapan yang 

dijanjikan apabila pembangunan dapat dilakukan secara benar, maka diperlukan 

pendekatan terpadu (integrated) secara menyeluruh (comprehensive) untuk mengatasi 

berbagai aspek permasalahan tersebut. Untuk itu diperlukan sekenario model 

pengembangan pertanian yang bersifat spesifik lokasi yang merupakan integrasi dari 

berbagai macam sektor baik pertanian, peternakan, industri, maupun sektor-sektor yang 

lainnya yang dilaksanakan berdasarkan asas totalitas menggunakan sistim pendekatan 

agribisnis.  

Walaupun tantangan bagi pengembangan wilayah lahan kering di Propinsi NTB 

cukup besar, pengembangan lahan kering di propinsi ini sangat dimungkinkan karena 

tiga alasan penting sebagai berikut: (1) WLK di Propinsi NTB cukup luas (2) teknologi 

lahan kering cukup tersedia, dan (3) pakar dan petani lahan kering terdapat dalam jumlah 

yang memadai. Jika ketiga hal tersebut dapat dikelola dengan baik secara terpadu dan 

menyeluruh, maka tidak mustahil produktivitas WLK dapat ditingkatkan yang pada 

akhirnya diharapkan akan dapat mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan 

masyarakat di wilayah ini melalui diproduksinya berbagai jenis produk pertanian 

penghasil devisa dan tumbuhnya ekonomi lokal, daerah, dan nasional. 

Untuk mewujudkan peluang agribisnis di lahan kering yang dicita-citakan 

tersebut diperlukan kerjasama multipihak yang saling mendukung. Di lain pihak 

penelitian-penelitian dan aksi tindak yang bersifat spesifik lokasi, terintegrasi dan 

menyeluruh harus terus dilakukan dan diupayakan. 

 

VII. Pengembangan Wilayah Lahan Kering Propinsi NTB 
 

Walaupun potensi bagi pengembangan lahan kering di Propinsi NTB cukup 

besar, namun sebagian besar lahan tersebut umumnya memiliki kondisi ekosistem yang 

rapuh yang mudah terdegradasi apabila pengelolaanya tidak dilakukan dengan 

perencanaan yang baik.  

Wilayah Lahan kering di NTB umumnya terdapat pada topografi berbukit dan 

bergunung dengan kondisi agroklimat dan agroekosistem yang berbeda-beda. Sebagian 

besar lahan merupakan lahan marginal dengan tingkat produktifitas yang sangat rendah, 

solum yang tipis, tekstur kasar dan berbatu-batu, kandungan bahan organik rendah 

hingga sedang, yang menyebabkan lahan kering di NTB beresiko tinggi dan berpotensi 

mudah rusak jika dilakukan usahatani tanpa penerapan aspek konservasi yang memadai. 

Kondisi lahan seperti di atas menyebabkan kemampuan tanah untuk melalukan 

air ke dalam profil tanah sangat rendah sehingga tanah tersebut sangat rentan terhadap 

bahaya kekeringan dan erosi. Dengan curah hujan yang tidak menentu, faktor daya serap 

tanah yang rendah sering menjadi penyebab utama banjir, kekeringan, dan kegagalan 

panen di WLK. Pemugaran tanah marginal oleh karenanya merupakan suatu keharusan 
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untuk mencapai sistim pertanian yang berkelanjutan di WLK dan ini hanya dapat 

dilaksanakan melalui keperpihakan untuk memulai melakukan pembangunan pertanian 

di wilayah lahan kering secara bijaksana.  

Terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

―Pemerintahan Daerah‖ (dikenal juga dengan Otonomi Daerah) sejak Januari 2001, 

maka setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara bersama-sama dikoordinasikan 

oleh Pemerintah Propinsi, dituntut untuk mampu  menganalisis keunggulan komparatif 

(comparative adventages) wilayahnya, terutama potensi sumberdaya lahan dan 

lingkungannya sebagai basis  pembangunan pertanian. Keunggulan komparatif wilayah 

tersebut untuk selanjutnya harus dapat direncanakan secara terarah dan terpadu, serta 

dikembangkan secara optimal agar tercipta kegiatan-kegiatan pembangunan yang mampu 

mempercepat pengembangan ekonomi wilayah, memperluas kesempatan kerja dan 

berusaha, serta sekaligus memberikan insentif ekonomi yang menguntungkan bagi 

berbagai kelompok pelaku ekonomi.  

7.1. Konsep dan landasan pengembangan lahan kering 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengembangan wilayah lahan 

kering yang dimaksudkan, maka perlu diklarifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu 

definisi dan konsep pengembangan yang digunakan. 

Menurut Renstra Pengembangan WLK NTB, yang dimaksud dengan: 

(1) Pengembangan adalah upaya perubahan keadaan yang kurang baik menjadi keadaan 

yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat, yang mencakup tiga aspek penting 

yaitu: anatomis (bentuk fisik hasil pengembangan), fisiologis (proses pelaksanaan 

pengembangan), dan behavioral (perilaku dari pelaku pengembangan). Beberapa konsep 

yang terkait dan sering disamakan maknanya dengan pengembangan antara lain: 

pembangunan, pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, perubahan sosial, pembebasan, 

pembaharuan, reformasi, dan pembinaan.  

(2) Wilayah adalah suatu unit geografis atau ruang  yang dibatasi oleh ciri-ciri atau 

kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal, serta sekaligus 

menjadi media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Berdasarkan UU 

No. 24/1992 tentang ―Penataan Ruang‖, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif  dan atau aspek fungsional. 

 

(3) Lahan Kering (upland, rainfed) adalah hamparan lahan yang didayagunakan tanpa 

penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa 

hujan atau air irigasi (Utomo, 2002). Definisi yang diberikan oleh Soil Survey Staffs 

(1998), lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi 

air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan kering dapat 

dijumpai dari dataran rendah (0 – 700 meter di atas permukaan laut) hingga dataran 

tinggi (> 700 meter di atas permukaan laut).  

Dari pengertian di atas, maka jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam 

kelompok lahan kering mencakup: sawah tadah hujan, tegalan, ladang, kebun campuran, 

perkebunan, hutan, semak, padang rumput, dan padang alang-alang. Sementara itu, jenis 

penggunaan lahan yang bukan termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup: sawah 
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irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, permukiman atau perkampungan, perikanan, 

danau, rawa, dan waduk atau embung.    

 Dari ketiga konsep diatas, maka yang dimaksud dengan Pengembangan wilayah 

lahan kering adalah segala upaya perbaikan pada wilayah lahan kering agar semua 

komponen yang ada di wilayah tersebut dapat berfungsi, beraktivitas, dan/atau 

menjalankan kehidupannya secara normal. 

Menurut Nasution (1995), pengembangan wilayah dari sudut ilmu mencakup 

aspek sumberdaya alam dan manusia, teori lokasi, ekonomi wilayah, dan sosio-kultural. 

Sementara itu, menurut Anwar (1996) pengembangan wilayah dipandang dari sudut 

kegiatan memerlukan pilar fisik-lingkungan, ekonomi, dan sosial-kelembagaan. Dari 

kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah ditinjau dari 

sudut ilmu maupun sebagai kegiatan tersusun oleh empat pilar utama yaitu: (1) 

sumberdaya alam/fisik-lingkungan/lokasi, (2) sumberdaya buatan/ekonomi, (3) 

sumberdaya manusia, dan (4) sumberdaya sosial-kelembagaan. Keadaan ini bermakna 

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan wilayah harus mempertimbangkan keempat 

aspek tersebut, baik sebagai input dalam pembangunan maupun sebagai penerima 

dampak pembangunan. 

7.2. Visi, Misi, Tujuan Pengembangan WLK NTB 

 

Visi pengembangan wilayah lahan kering Propinsi NTB adalah “terujudnya 

Propinsi NTB sebagai pusat pengembangan lahan kering nasional”.  
 Untuk dapat mengujudkan mandat dan visi tersebut, maka ditetapkan misi 

pengembangan WLK Propinsi NTB sebagai berikut:  

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam wilayah lahan kering sesuai daya dukung 

lingkungan, sehingga tercipta pertanian lahan kering yang berkelanjutan.       

2. Menyediakan sarana prasarana dan teknologi pengembangan wilayah lahan kering 

yang berdaya guna dan berhasil guna.    

3. Meningkatkan kemampuan pelaku pengembangan wilayah lahan kering dalam 

beraktivitas dan bersaing dengan pihak/kelompok lainnya. 

4. Menata hubungan kerjasama atau kemitraan usaha antar berbagai lembaga pelaku 

pengembangan WLK. 

  

Untuk menjabarkan misi tersebut, maka ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran 

makro pengembangan WLK Propinsi NTB sebagai berikut:  

1. Menghasilkan berbagai komoditas pertanian dengan produktivitas tinggi melalui  

pemanfaatan potensi lahan kering yang cukup luas sesuai keunggulan 

komparatifnya. 

2. Mengujudkan pembangunan pertanian dan agroindustri lahan kering yang mampu 

menggunakan sarana prasarana sosial ekonomi dan teknologi secara efisien dan 

efektif.  

3. Menciptakan pelaku ekonomi pengembangan wilayah lahan kering yang profesional 

dan komersial dalam beraktivitas, serta berdaya saing tinggi dalam bertransaksi 

dengan pihak lainnya.  

4. Mengujudkan kelembagaan sosial ekonomi yang mampu menumbuhkembangkan 

kemitraan usaha yang saling membutuhkan dan menguntungkan antar berbagai 

pihak/kelompok pelaku pengembangan WLK. 
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Tujuan tersebut diharapkan akan dapat dicapai karena tujuan-tujuan tersebut sesuai 

dengan kebijakan pemerintah Propinsi NTB dalam pengembangan lahan kering di 

propinsi ini. Adapun kebijakan pemerintah NTB tersebut adalah sbb: 

1. Mengembangkan pembangunan WLK yang berrbasis pada keunggulan komparatif 

sumberdaya lokal yang bersinergi dengan pengembangan wilayah lahan sawah. 

2. Mengembangkan pembangunan agribisnis lahan kering yang mampu memelihara 

kelestarian sumberdaya tanah, hutan, dan air dengan menerapkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

3. Mengembangkan sarana prasarana WLK , terutama sistim jaringan  irigasi, industri, 

dan perdagangan dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang telah 

ada. 

4. Mengembangkan sistim permodalan dengan bunga rendah dan mudah diakses oleh 

pelaku agribisnis lahan kering. 

5. Meningkatkan dayasaing pembangunan agribisnis lahan kering, terutama melalui 

rekayasa IPTEK dan pengembangan teknologi tepatguna lokalitas daerah. 

6. Meningkatkan kemampuan pelaku agribisnis lahan kering dalam mendayagunakan 

sumberdaya alam dan sarana prasarana yang ada melalui kegiatan kaji tindak sistem 

agribisnis lahan kering. 

7. Mengembangkan agribisnis lahan kering yang partisipatif melalui pelibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaaatan 

hasil-hasil pembangunan. 

8. mengembangkan skala usaha pelaku agribisnis lahan kering melalui penciptaan 

kemitraan usaha yang saling membutuhkan dan menguntungkan dengan pelaku 

ekonomi lainnya. 

9. Mengembangkan hubungan kerja kelembagaan pembangunan agribisnis lahan 

kering lintas daerah dan lintas sektor, serta kerjasama luar negeri secara terpadu. 

7.3. Pengembangan WLK berwawasan agribisnis dan berkelanjutan 

Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis sektor pertanian, maka 

pembangunan pertanian ke depan harus berwawasan agribisnis dan lingkungan dalam 

rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Dari sudut pandang agribisnis kegiatan pertanian merupakan suatu kesatuan 

sistem yang mencakup lintas sektor yang luas, yaitu mulai dari produksi dan distribusi 

sarana produksi hingga distribusi hasil pengolahan ke konsumen. Dari pengertian 

tersebut diatas agribisnis dalam bidang pertanian mencakup empat subsistem utama 

(Gambar 1), yaitu: (1) pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan 

pengembangan sumberdaya pertanian, (2) produksi dan usahatani, (3) pengolahan hasil 

atau agrroindustri, dan (4) distribusi dan pemasaran hasil. 

Secara operasional sistem agribisnis dapat ditempuh dengan membentuk unit-unit 

agribisnis dengan komponen seluruh pelaku agribisnis dan kegiatannya terkonsolidasi 

secara vertikal. Hubungan vertikal antar pelaku dan kegiatan agribisnis tersebut dapat 

dibangun dengan menciptakan hubungan kerjasama atau pola kemitraan usaha yang 

saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dengan wawasan agribisnis tersebut, 

memungkinkan untuk diinternalisasikan seluruh biaya konservasi lingkungan ke dalam 

biaya agribisnis. Dengan kata lain, biaya konservasi lahan tidak hanya menjadi 

tanggungjawab petani seperti yang terjadi selama ini, tetapi juga menjadi tanggungjawab 

pelaku agribisnis lainnya serta masyarakat secara umum. 
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Pola kemitraan antar pelaku agribisnis bermanfaat untuk mengatasi berbagai 

hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan setiap komponen 

pelaku agribisnis, terutama petani sebagai produsen pertanian. Menurut Taufik (1997) 

kemitraan usaha adalah bentuk kerjasama antar lembaga ekonomi rakyat untuk 

mendapatkan sinergi yang menghasilkan nilai tambah bagi pihak yang bermitra. Nilai 

tambah tersebut dapat berupa efisiensi, produktivitas ataupun daya saing yang mampu 

memberikan tambahan nilai ekonomis bagi pihak yang bermitra.  
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             Gambar 1. Sistem Agribisnis Komoditas Pertanian 

 

Pola kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha atau dengan pihak lainnya 

dalam sistem agribisnis yang diterapkan pada suatu wilayah harus disesuaikan dengan 

potensi dan kebutuhan dari pelaku ekonomi yang bermitra, sehingga dapat memberikan 

manfaat kepada kedua belah pihak. Berdasarkan tingkat pembinaan atau bantuan yang 

diberikan pengusaha atau pihak lainnya kepada petani, maka pola kemitraan usaha dalam 

agribisnis menurut Ditjen Perikanan (1994) terdiri atas 4 macam yaitu: Perusahaan Inti 
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Rakyat (PIR), Pengelola, Penghela dan Bapak Angkat. Mekanisme kerja keempat pola 

kemitraan usaha tersebut disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

    

 

                                              

 

 

Gambar 2. Mekanisme Kerja Pola Kemitraan Usaha Pertanian 

 

Selain keempat pola kemitraan di atas, menurut Ismanggil (1995) terdapat juga 

pola kemitraan antar pelaku ekonomi seperti: kontraktual atau sub kontraktual, vendor, 

dagang atau kombinasinya. 

Karakeristik pola kontraktual atau sub kontraktual adalah: (1) suatu badan usaha 

memasok/memberikan barang atau jasa kepada badan usaha lainnya berdasarkan sistem 

kontrak, (2) suatu badan usaha memberikan pekerjaan kepada pihak lain karena tidak 

mampu menanganinya sendiri, dan (3) badan usaha yang bermitra tetap bersifat terpisah 

dalam melaksanakan setiap jenis usahanya. 

Pola vendor adalah: (1) perusahaan besar bertindak sebagai ―trading house‖, (2) 

pemasok bahan baku/input, (3) mencarikan pembiayaan, dan (4) memasarkan hasil. 
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Sementara itu, pola dagang adalah: suatu perusahaan bertindak sebagai pemasar dari 

produk perusahaan mitranya. 

Memahami peran strategis pertanian dalam perekonomian nasional, maka 

―pembangunan pertanian berkelanjutan‖ merupakan strategi jangka panjang yang 

diterapkan pemerintah dalam membangun pertanian. Pembangunan pertanian 

berkelanjutan dicirikan oleh tiga aspek keberlanjutan yaitu: (1) kemampuan tumbuh 

secara stabil (aspek ekonomi/sumberdaya buatan), (2) sumberdaya pertanian dikelola 

secara bijaksana dan dalam perspektif jangka panjang (aspek lingkungan/sumberdaya 

alam), dan (3) kegiatan pembangunan yang dilakukan mampu menciptakan pemerataan 

(aspek sosial/sumberdaya manusia dan sosial-kelembagaan). 

Aspek pengelolaan sumberdaya pertanian (dalam hal ini lahan kering) utamanya 

diperlukan dalam rangka menghindari degradasi kapasitas produksi pertanian yang dapat 

berdampak kepada turunnya penawaran produk pertanian. Sementara itu aspek 

pemerataan perlu dikedepankan untuk menghindari fenomena demand trap yang dapat 

menghambat pertumbuhan produksi akibat stagnasi pertumbuhan permintaan. Jika kedua 

aspek tersebut dapat ditangani dengan baik, maka sektor pertanian dapat diharapkan 

mampu tumbuh dengan stabilitas tinggi. Secara skematis hubungan ketiga aspek 

pembangunan pertanian berkelanjutan tersebut disajikan pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Hubungan Ketiga Aspek Pembangunan Pertanian Berkelanjutan  

 
Menurut Utomo (2002), pengelolaan lahan kering berkelanjutan (sustainable 

upland management) adalah sistem pengelolaan lahan yang bertujuan untuk melindungi 

dan memperbaiki kualitas lahan kering agar mampu mendukung pembangunan pertanian 

secara berkelanjutan.  
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Dalam pengelolaan lahan kering berkelanjutan tersebut, kegiatan tahap awal 

yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kualitas tanah (soil quality), sehingga 

produktivitasnya dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Tanah berkulitas tinggi 

berarti tanah tersebut mempunyai kemampuan tinggi dalam menyediakan hara, air dan 

udara tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mempunyai daya tahan tinggi 

terhadap pengaruh degradasi tanah. Kegiatan penting dalam tahap ini adalah pengelolaan 

tanah berkelanjutan (PTB) yang meliputi kegiatan konservasi dan pemugaran tanah dan 

air dengan teknik-teknik konservasi dan ameliorasi tanah. 

Pada tahap kedua, perbaikan kualitas tanah dilanjutkan menjadi pengelolaan 

lahan secara berkelanjutan (sustainable land management). Pada tahap ini, praktek 

pemugaran tanah sudah berinteraksi secara sinergis dengan pengelolaan air, pengelolaan 

tanaman, pengelolaan ternak, perilaku atau sikap petani dan kebijakan pemerintah. 

Pengelolaan tanaman dan/atau ternak tersebut dilakukan dengan sistem pertanian 

berkelanjutan (SPB). Sistem penanaman berbasis sistem pertanian berkelanjutan pada 

lahan kering antara lain: pergiliran tanaman, tanaman sela, tumpang sari (multiple 

cropping), wanatani (agroforestry), dan usahatani terpadu ternak dan tanaman pertanian-

hutan (sylvo-pastoral agroforestry). 

Tahap ketiga, SPB di tingkat wilayah sudah berinteraksi dengan komponen 

pembangunan atau sektor lainnya, sehingga SPB menjadi subsistem pembangunan 

pertanian berkelanjutan atau dalam suatu sistem yang lebih luas lagi yaitu pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Pada tahap terakhir ini sudah terjadi interaksi 

kegiatan lintas sektor, lintas komoditi dan lintas wilayah yang saling mendukung, 

sehingga mengahasilkan suatu pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan lingkungan global  (Utomo, 2002). 

 

VIII. Penutup 

Atas dasar potensi wilayah dan kesiapan teknologinya, walaupun lahan kering 

mempunyai berbagai permasalahan biofisik dan sosial ekonomi, wilayah ini dapat 

menjadi pusat pertumbuhan yang menjanjikan di masa datang dalam rangka 

menyongsong pelaksanaan otonomi daerah 

Untuk memberdayakan lahan kering di NTB secara berkelanjutan, diperlukan 

perubahan penyamaan persepsi dan penyebaran opini tentang kemampuan lahan kering 

untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat petani di WLK dan kemampuannya 

sebagai sumber pendapatan daerah dan devisa negara. Hal ini akan dapat dicapai dengan 

baik apabila masyarakat, pemerintah, LSM, dan stakeholder lainnya mempunyai 

komitmen dan visi bersama. 

NTB telah memiliki Renstra Pengembangan Wilayah Lahan Kering dengan visi 

menjadikan NTB sebagai pusat pengembangan lahan kering nasional. Dengan 

keterpaduan kita dalam menangani tantangan pada lahan kering, impian tersebut akan 

dapat kita wujudkan. Yang kita perlukan saat ini adalah kerjasama multipihak yang 

saling menguntungkan sehingga kita dapat menyinergiskan kekuatan-kekuatan yang kita 

miliki untuk mewujudkan tujuan dan harapan pengembangan wilayah lahan kering 

melalui pemberdayaan teknologi berkelanjutan berbasis agribisnis. Sekali lagi komitmen 

dari berbagai stakeholder baik pmerintah, peneliti, petani dan anggota masyarakat secara 

luas diperlukan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa Menjadikan Kesejahteraan Dekat Dengan Masyarakat 

NTB. 
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