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1. PENGANTAR 

 

Dengan semakin berkurangnya lahan sawah yang subur, perhatian 

pemerintah terhadap potensi lahan kering semakin meningkat. Propinsi NTB 

mempunyai lahan kering yang cukup luas (tidak kurang 1 juta hektar). Potensi 

lahan kering yang luas ini belum dimanfaatkan secara sungguh-sungguh dan 

bahkan pemanfaatan lahan kering yang ada  masih belum mengindahkan kaidah-

kaidah sistim pertanian yang berkelanjutan sehingga dikhawatirkan akan terus 

menyebabkan penurunan kualitas sumber daya lahan kering yang ada menjadi 

lahan-lahan  kritis. 

Saat ini telah disadari meluasnya lahan-lahan kritis di Indonesia yang 

disinyalir berkaitan erat dengan makin meningkatnya degradasi lahan kering 

terutama akibat penerapan pertanian intensif yang tidak berwawasan lingkungan. 

Di samping lahan kering secara inherent rentan, kondisi agroklimatnya juga 

kondusif terhadap degradasi tanah. Degradasi tanah saat ini bukan hanya 

merupakan masalah nasional saja, tetapi juga merupakan masalah global karena 

dampaknya akan mengancam ketersediaan pangan dunia dan merusak 

sumberdaya lingkungan global. Degradasi tanah telah meningkatkan laju 

kehilangan lahan di dunia sebesar 5-7 juta hektar  pada tahun 1989 dan meningkat 

menjadi 10 juta hektar pada tahun 2000 (Lal, 1989). Oleh karena curah hujan yang 

tinggi, suhu hangat sepanjang tahun dan tingginya tekanan penduduk, maka 

proses degradasi tanah paling parah justru terjadi di daerah tropika basah termasuk 

Indonesia. 

Di antara penyebab degradasi tanah paling dominan adalah erosi tanah oleh 

air. Erosi tanah di daerah tropika basah termasuk Indonesia sebagain besar 

disebabkan oleh pengolahan tanah intensif (OTI) yang secara turun menurun 

masih dilakukan oleh petani.  Di daerah tropika basah seperti Indonesia, sistem 

olah tanah intensif di lahan kering justru memacu erosi, dan mempercepat 
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pelapukan bahan organik tanah sehingga kesuburan tanah in situ dapat terkuras, 

dan ekosistem di hilir pun tercemar (Utomo, 1994; Utomo, 1995). Selain itu, 

penyebab erosi oleh air adalah karena penggundulan hutan dan penggembalaan 

yang tidak berwawasan lingkungan. Penggundulan (penebangan hutan tidak 

berwawasan lingkungan) menyebabkan lahan terbuka tanpa serasah sehingga air 

hujan langsung membentur permukaan tanah yang menyebabkan agregat  tanah 

rusak terdispersi, akibatnya aliran permukaan dan erosi meningkat. Persiapan 

lahan dengan pembakaran menyebabkan tanah menjadi padat, biota tanah punah, 

erosi air tinggi, dan udara tercemar. Dampak persiapan lahan dengan cara 

pembakaran bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga bersifat global. Pada 

penggembalaan ternak yang berlebihan (over grazing), permukaan tanah terbuka 

dan memadat akibat lalu lintas ternak sehingga infiltrasi menurun, aliran 

permukaan meningkat dan konsekuensinya erosi meningkat pula. 

Seperti di daerah tropik lainnya, dampak erosi tanah di Indonesia cukup 

besar. Sebagai contoh, erosi tanah akibat degradasi lahan di Jawa mencapai 61,2 

ton sedimen per ha per tahun yang setara dengan kehilangan 349-415 juta dolar 

US per tahun (Conway dan Barber, 1990). Kehilangan hara tanaman akibat erosi 

di Bogor menurut Sinukaban (1990) mencapai 433 kg N/ha, 108 kg K/ha dan 9 kg 

P per tahun. Kehilangan pupuk di lahan pertanian akibat erosi juga tinggi 

tergantung dari dosis dan cara pemupukannya. Hal ini berarti erosi tanah 

mengakibatkan berkurangnya ketersediaan hara dan meningkatkan kehilangan 

pupuk sehingga akan mengurangi produksi yang akhirnya mengurangi pendapatan 

petani. Dari penelitian disimpulkan bahwa setiap sentimeter tanah yang tererosi 

sama dengan kehilangan produksi jagung sebesar 80 kg per hektar, dan untuk 

mengganti kehilangan pupuk diperlukan tambahan pupuk seharga 12,5 dolar US 

per hektar (Myers, 1994). Degradasi lahan juga akan meningkatkan emisi gas 

rumah kaca sehingga akan mempengaruhi lingkungan global (Afandi, 2000). 

Dengan demikian, penerapan pertanian lahan kering intensif yang tidak 

berwawasan lingkunan dapat menyebabkan degradasi tanah in situ dan polusi 

lingkungan ex situ. Apabila kualitas sumberdaya pertanian terus menurun, maka 

pertanian (dalam arti luas) tersebut tidak dapat menjamin kehidupan generasi esok 

karena tidak mapu lagi berproduksi secara optimal. Atau dengan perkataan laian 

pertanian tersebut tidak berkelanjutan. Atas dasar ini perlu dipertimbangkan 



penggunaan lahan kering yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 

yang bukan hanya mampu meningkatkan produktifitas lahan dan meningkatkan 

mutu sumber daya lingkungan, tetapi juga mamapu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tentu akan mendukung 

program otonomi daerah yang mampu menggali potensi alami yang dimiliki 

daerah NTB dengan cara yang baik dan berkesinambungan. 

 

2. REORIENTASI PARADIGMA PERTANIAN 

Sektor pertanian masa depan mempunyai misi ganda yaitu disamping harus 

mampu menyediakan pangan nasional juga harus mampu meningkatkan 

pendapatan petani dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis 

ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997. Tugas berat ini mengharuskan 

kita untuk mengubah paradigma lama pembangunan pertanian menjadi paradigma 

baru. 

Skenario pembangunan nasional harus back to basic yaitu dititikberatkan 

pada sektor pertanian lebih dahulu, jangan ke industri broad based, apalagi high 

technology. Pembangunan sektor pertanian tersebut harus diarahkan pada 

pertanian yang tangguh modern dan berbasis agribisnis pedesaan sehingga mampu 

bersaing dalam persaingan global. Pembangunan pertanian yang tangguh harus 

dilakanakan secara berkelanjutan (sustainable) sehingga produktivitas, efisiensi 

dan kelestarian lingkungan menjadi variabel yang secara bersamaan harus menjadi 

tujuan, melalui pendekatan pemberdayaan petani dan sumberdaya padesaan. Agar 

sektor pertanian dapat menjadi motor perekonomian nasional, pengembangan 

pertanian secara horisontal (deversifikasi komoditi unggulan) dan vertikal 

(deversifikasi teknologi hulu-hilir) yang dikelola secara agribisnis berwawasan 

lingkungan harus menjadi agenda pembangunan wilayah. Kegiatan pertanian yang 

dikelola secara agribisnis mempunyai spektrum luas yaitu dari kegiatan hulu 

seperti penyediaan saprodi, dan teknik budidaya, sampai kegiatan hilir seperti 

agroindustri, distribusi dan pemasaran hasil (Solahudin, 1999). Semua kegiatan 

tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta 

mampu melestarikan lingkungan. Pembangunan sektor pertanian berkelanjutan 

berbasis agribisnis tersebut diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan, 

pemberdayaan usaha kecil dan menengah, meningkatkan ekspor, dan memacu 



pertumbuhan perekonomian nasional dengan tanpa mengurangi daya dukung 

lingkungan. 

Paradigma sawah sebagai tulang punggung produksi beras nnasional harus  

diubah karena benturan terhadap lahan sawah semakin tinggi. Sebagai lahan 

alternatif yang potensial untuk pembangunan  pertanian tanaman pangan, kiranya 

lahan kering merupakan pilihan sangat potensial. Bebeda dengan lahan gambut, 

lahan kering lebih menguntungkan karena areal yang dapat dimanfaatkan lebih 

luas, prasarana/infrastruktur relatif lebih mendukung, dan teknologi serta 

sumberdaya petani juga sudah cukup tersedia. Dengan pembangunan lahan kering 

berkelanjutan berwawasan agribisnis diharapkan ketersediaan pangan nasional 

kesejahteraan petani dan kelestarian sumberdaya pertanian secara seimbang dapat 

diwujudkan. 

Menurunnya ketersediaan air pada musim tanam saat kemaru di satu pihak, 

dan melimpahnya air pada musim hujan di pihak lain, menunjukkan kurang 

efisiennya menejemen air selama ini. Saat ini, hampir semua  air irigasi maupun 

air hujan setelah digunakan untuk pertanian terus hilang keluar tanpa adanya 

upaya mandaur ulang. Sudah waktunya air hujan maupun air irigasi yang 

digunakan maupun yang belum digunakan diupayakan untuk tidak terbuang ke 

laut. Untuk itu diperlukan reorientasi menejemen air dari sistem terbuka yang 

selama ini diacu menjadi sistem tertutup. Implementasi dan konsep menejemen 

tertutup dilakukan dengan membangun embung-embung untuk lahan kering dan 

reservoir ke laut. Di tingkat lapang, menejemen hemat air perlu terus 

diimplementasikan, dengan cara ini masalah air musim kemarau diharapkan dapat 

ditanggulangi. 

 

3. SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN 

Padanan istilah pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) di 

Indonesia masih beragam. Beberapa istilah telah muncul seperti pertanian lestari, 

pertanian berkesinambungan dan pertanian berkelanjutan. Dalam makalah ini 

(Utomo, 2000), istilah pertanian berkelanjutan (SPB) yang dipilih karena akhir-

akhir ini sudah banyak digunakan oleh para pakar dan masyarakat luas. Konsep 

SPB menjadi isu global muncul pada tahun delapan puluhan, setelah terbukti 

pertanian sebagai suatu sistem produksi ternyata juga sebagai non paint polluter. 



Pertanian bukan hanya penyebab degradasi lahan in situ, tetapi juga penyebab 

degradasi lingkungan ex situ. Meluasnya lahan-lahan marjinal dan pendangkalan 

perairan dihilir merupakan bukti bahwa pertanian yang tidak dikelola secara 

berkelanjutan telah menurunkan mutu sumberdaya pembangunan. Oleh karena itu, 

tantangan pertanian saat ini dan masa depan adalah bagaimana pertanian dapat 

mamasok kebutuhan hidup manusia secara a secara berlanjut tanpa banyak 

menimbulkan degradasi sumberdaya alam. 

Walaupun perhatian dunia terhadap SPB baru muncul tahun delapan 

puluhan tetapi sebenarnya proses pematangan konsep tersebut sudah dimulai jauh 

sebelumnya. Beberapa konsep pertanian klasik (Edwards, dkk, 1990) yang 

menjadi dasar pengembangan konsep SPB antara lain biodynamic agriculture 

(1924), humus farming (1930-1960), organic farming (1940-an), dan terakhir 

muncul alternative agriculture (1988) dan sustainable agriculture (1987). Di 

Indonesia sendiri, pertanian dengan konsep SPB sebagai local technology 

sebanarnya sudah berkembang sejak zaman dulu antara lain wana tani damar di 

Krui dan kebun hutan karet di Sumatera, tetapi akademik konsep ini menjadi topik 

bahasan baru tahun 1990-1n ini. 

Konsep SPB sendiri diturunkan dari konsep dasar pembangunan 

berkelanjutan, yaitu kebutuhan hidup manusia saat ini dapat dipenuhi dengan 

tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup generasi 

berikutnya. Artinya, sebagai subsistem, pertanian berkelanjutan harus mampu 

memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan berinteraksi secara sinergis dengan 

subsistem pembangunan berkelanjutan lainnya. Batasan SPB sendiri sangat 

beragam, tetapi benang merah yang menjadi dasar adalah bahwa (1) pertanian 

harus lebih produktif dan efisien, (2) proses biologi in situ harus lebih berperan, 

dan (3) daur ulang hara internal lebih diprioritaskan. Atas dasar ini Tehnical 

Advisory Commitee TAC) dan FAO (1995) mendefinisikan SPB sebagai 

budidaya pertanian yang mengandalkan menejemen sumberdaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menurunkan mutu lingkungan 

dan mutu sumberdaya alam. Atau dengan perkataan lain, SPB mampu 

menghasilkan produksi dan pendapatan petani saat ini, sementara mutu 

sumberdaya yang digunakan untuk berproduksi tersebut tetap dapat dilestarikan 

untuk diberdayakan oleh generasi berikutnya. Selain itu, SPB juga harus layak 



secara lingkungan, teknis, ekonomi dan sosial. Dengan perkataan lain SPB bukan 

hanya berbasis produksi dan lingkungan, tetapi juga berbasis agribisnis. 

Dari uraian di atas, batasan berkelanjutan (sustainability) mengandung 

pengertian berkelanjutan pendapatan (berwawasan agribisnis) dan kelestarian 

sumberdaya alam (berwawasan lingkungan). Secara sederhana batasan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Utomo, 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN EKOSISTIM 

PERTANIAN DAN AKTIVITAS MANUSIA. 

 

Telah lama disadari oleh ahli pertanian, ahli ilmu sosial ekonomi, dan ahli 

lingkungan bahwa pemecahan masalah tentang penggun
1
aan dan pelestarian 

sumber daya lahan memerlukan suatu pendekatan secara ter
1
padu (Lee 

dkk.,1992). Menurut Wood (1994) pengelolaan ekosistim adalah  memadukan 

prinsip-prinsip ekologi, ekonomi dan sosial ekonomi untuk dapat mengelola 

sistim biologi dan fisik dengan cara yang dapat menyelamatkan sustainabilitas 

ekologi, keanekaragaman hayati, dan produktivitas lahan. Sehingga pengelolaan 

ekosistim pertanian adalah mengelola  aktivitas manusia dalam mengelola lahan, 

tanaman, rerumputan, ternak, air dan biota lain (Chistensen dkk. 1996). 

Disadari atau tidak kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

melakukan pengelolaan  ekosistim lahan kering yang ada. Dalam pengelolaan 

lahan kering, kita telah mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan alami untuk 

dapat memperoleh keseimbangn ekosistim pertanian yang mantap. Pemahaman 

kita tentang prinsip-prisip dasar pengetahuan pertanian lahan kering di bagian atas 

tanah (above ground) cukup memadai, namun pemahaman kita masih sangat 

terbatas pada berbagai proses yang berlangsung di dalam tanah (Gambar 1).  

 

 

 

                                                           

 

 

Keberlanjutan = Produksi (pendapatan) + Konservasi Sumberdaya 
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Gambar 1. Ekosistim Pertanian (Davidson, 1979) 

 

 

 

Manusia telah banyak melakukan perubahan-perubahan pada ekosistim lahan 

kering. Perubahan yang sangat cepat yang terjadi dengan berbagai aktivitas 

manusia seperti : pengolahan tanah, masukan bahan kimia, dan introduksi jenis-

jenis tanaman dan rumput makanan ternak dengan produksi tingggi, merupakan 

tantangan yang menuntut kemampuan yang tinggi dalam mengelola ekosistim 

secara berkesinamabungan (Chistensen dkk., 1996). Konsep pertanian lahan 

kering yang kurang memahami bagaimana sebaiknya kita berdampingan dengan 

alam secara ramah dan berkeseimbangan adalah suatu kesalahan besar yang 

merupakan sumber utama bencana. Untuk itu diperlukan pembenahan mendasar 

dalam konsep pengelolaan lahan kering untuk mencapai sistim pengelolaan 

pertanian lahan kering yang berkesinambungan. Kerusakan yang paling penting 

yang terjadi pada sistim pertanian di lahan kering adalah  hilangnya sebagian 

besar vegetasi asli yang selanjutnya berdampak pada menurunnya 

keanekaragaman hayati (Sounder, 1990). Pengrusakan berat yang terus menerus 
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dilakukan terhadap tanah, vegetasi, dan air yang menghasilkan kerusakan terhadap 

struktur tanah dan perubahan terhadap sifat kimia tanah, dan meningkatnya invasi 

gulma yang secara keseluruhan berpengaruh langsung terhadap produksi pertanian 

di lahan kering (Chan dan Prateley, 1998) 

 

5. BERBAGAI PERMASALAHAN DAN USAHA-USAHA YANG PERLU 

DILAKUKAN UNTUK MENUJU SISTIM PERTANIAN YANG 

BEKELANJUTAN 

 

Berbagai pihak perlu ambil bagian secara aktif untuk merumuskan sistim 

pertanian lahan kering yang berkesinambungan. Perlu upaya pemecahan berbagai 

pemasalahan penting yang ada di tingkat petani, peneliti dan pemerintah. serta 

diperlukan pentingnya aksi tindak. 

 

5.1. Petani dan masyarakat 

Secara umum dapat dikatakan cukup tersedia teknologi sistim pertanian 

lahan kering yang berkelanjutan walaupun masih memerlukan validasi dan 

modifikasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Ada sebagian petani yang cukup 

adoptif dengan teknologi, tetapi sebagian besar lainnya  bersikap masa bodoh 

atupun tidak tahu adanya penurunan kualitas lingkungan (Vanclay, 1994). Sistim 

penyuluhan tradisional belum mampu sepenuhnya mengajak petani dalam adopsi 

teknologi yang ramah lingkungan (Vanclay, 1994). Dipelukan perubahan 

mendasar perilaku petani untuk dapat mengelola lahan kering secara 

berkesinambungan. 

Orientasi keuntungan jangka pendek merupakan pembatas utama untuk 

adopsi teknologi lahan kering. Perlu perbaikan infrastruktur untuk menjamin 

harga produk lahan kering yang cukup baik dan memadai, dan  diperlukan 

bantuan keuangan untuk adopsi teknologi lahan kering yang sustainable. Untuk 

dapat meningkatkan keuntungan petani lahan kering memerlukan akses informasi 

yang cepat tentang apa yang terjadi di pasaran dan teknologi pertanian lahan 

kering yang ramah lingkungan.  

Rendahnya pendidikan, merupakan penyebab lain rendahnya adopsi 

teknologi lahan kering. Belajar berkelompok sering menjadi perilaku dominan dan 

petani mempunyai watak dan perilaku yang berbeda (Vanclay, 1997). Pelatihan 



yang memadai sangat diperlukan untuk dapat tercapainya perubahan sikap dan 

perilaku mereka dalam adopsi teknologi lahan kering. Pengalaman masa lalu 

menunjukkan petani selalu dijadikan suatu target kebijakan dan obyek kegiatan. 

Sudah saatnya petani perlu dilibatkan secara aktif sebagai partisipator (Vanclay, 

1997). Diperlukan kerja sama kemitraan antara petani, peneliti, mitra usaha, dan 

pemerintah dalam pempelajari untuk memahami perilaku lahan kering dan 

mengembangkan teknologi lahan kering yang tepat guna dan ramah lingkungan. 

 

5.2. Peneliti 

Banyak peneliti di bidang ilmu-ilmu pertanian yang telah melakukan peneltian 

yang sangat baik dalam aspek spesifik di bidangnya masing-masing  dan ahli 

ekologi telah banyak melakukan penelitian di bidang konservasi pertanian. 

Namum mereka belum secara terpadu bekerja sama untuk memahami proses-

proses ekologi pada lahan kering (Carroll dkk., 1990). Karena sistim pertanian 

merupakan sistim yang bergatra ganda dan bekelakuan stokastik, maka berbagai 

masalah yang ada perlu ditangani dengan penghampiran sistim (Notohadiprawiro, 

1980).  Penghampiran khusus (partial) memang cocok untuk menyelesaikan 

masalah terbatas yang terperikan secara rinci. Namum pendekatan semacam ini 

mempunyai kelemahan, yaitu penanganan masalah bagian demi bagian sering 

tidak memiliki keeratan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain 

dalam sistim (Notohadiprawiro, 1980).  Di samping itu, pemecahan masalah 

secara partial ini mungkin akan menimbulkan permasalahan baru yang  sulit 

dipecahkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian multidisiplin dengan 

pendekatan agroekosistim (agroekosystem approach) (Paterson dkk., 1993).  

 

5.3. Pemerintah 

Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam pengembangan pertanian 

untuk menuju cara-cara produksi pertanian lahan kering yang berkesinambungan. 

Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada saat ini adalah dapat menjamin 

bahwa teknologi pertanian lahan kering yang dipraktekkan oleh petani adalah 

teknologi yang ramah lingkungan. Kebijakan pemerintah dalam mengarahkan 

program-program pengelolaan lahan termasuk pengelolaan lahan kering 



hendaklah didasarkan pada konvensi  baik internasional , nasiona (GBHN), 

maupun regional (Propeda) 

 

5.4. Program aksi (Action Plan) 

Agar sekenario pengelolaan lahan kering berkelanjutan dapat diwujudkan, 

diperlukan program aksi dari tingkat perencanaan sampai pada tingkat lapangan. 

Apalagi dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dimana di satu sisi 

daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di pihak lain 

kelestarian sumberdaya lingkungan juga perlu wujudkan. Oleh karena itu, daerah 

harus mampu mencari pola pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan 

ekonomi, sosial dan lingkungan sekaligus. Sesuai dengan daya dukung, peluang 

pasar dan potensi sumberdaya lokal, diharapkan lahan kering akan menjadi 

wilayah yang mempunyai daya saing tinggi. Secara ringkas program aksi tersebut 

dapat diuraikan seperti berikut: 

 

5.4.1. Perubahan paradigma kebijakan 

Agar lahan kering dapat diberdayakan secara berkelanjutan, diperlukan perubahan 

paradigma kebijakan nasional sampai ke daerah tentang peran lahan kering dalam 

pembangunan pertanian berkelanjutan. Sampai saat ini kebijakan nasional yang 

secara eksplisit tertuang baru dalam GBHN yaitu pembangunan berkelanjutan. 

Komitmen nasional tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan 

nasiona (Propenas) dan daerah (Propeda) yang lebih rinci lagi dan dijabarkan 

dalam kebijakan operasional termasuk insentif, dukungan dana untuk 

pengembangan dan kebijakan lain yang berpihak kepada pemberdayaan lahan 

kering berkelanjutan. 

 

5.4.2. Tata ruang terintegrasi 

Agar pengelolaan lahan kering dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka 

perencanaan penggunaan lahan kering berkelanjutan (sustainable land use) perlu 

secara eksplisit masuk dalam tata ruang terintegrasi. Kegiatan tata ruang 

terintegrasi merupakan kegiatan perencanaan yang mengacu pada kemampuan 

dan kesesuaian lahan, potensi pengembangan ekonomi, kependudukan dan 

kondisi fisik lingkungan yang kesemuanya dilakukan dengan pendekatan 



sosiologis dan dengan dukungan perangkat perundang-undangan yang handal. 

Keterlibatan masyarakat (tokoh dan pakar) dalam penyusunan tata ruang dimulai 

sejak perencanaan, penyusunan sampai pada pengawasan. Apabila tata ruang 

terintegrasi sudah menjadi kesepakatan (sudah diundangkan), maka Pemda harus 

melaksanakannya secara konsisten minimal sampai ke tingkat kecamatan. 

Pelanggaran terhadap tata ruang harus dikenai sanksi hukum. Masalah 

implementasi tata ruang merupakan masalah paling sulit. Untuk mendukung tata 

ruang terintegrasi diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada 

pembangunan pertanian berkelanjutan pada umumnya dan pertanian lahan kering 

berkelanjutan pada khususnya 

 

5.4.3. Teknologi berkelanjutan 

Teknologi berkelanjutan merupakan teknologi yang bukan hanya mampu 

meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani, secara sosial diterima 

karena murah, tetapi juga mampu menekan degradasi lingkungan in situ dan ex 

situ (Gambar 2). Teknologi berkelanjutan bukan hanya teknologi konservasi saja, 

tetapi termasuk teknologi pengelolaan lahan lainnya yang berwawasan agribisnis 

dan berbasis iptek lokal (local knowledge based) yang diramu dengan sentuhan 

ilmu pengetahuan maju. Di daerah hulu wilayah lahan kering, teknologi untuk 

pengelolaan lahan berkelanjutan selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

petani, juga harus mampu menekan laju degradasi tanah dan mengawetkan air. 

Hal ini mengingat lahan kering di bagian hulu masalah utamanya adalah degradasi 

tanah, kelangkaan air dan kemiskinan. Beberapa contoh teknologi pengelolaan 

lahan berkelanjutan antara lain olah tanah konservasi (OTK), teras, strip filter, 

embung, tanaman penutup tanah., alley cropping dan wana tani (termasuk 

agrosilvipasture). Agar efisiensinya dapat ditingkatkan, teknologi tersebut dapat 

berinteraksi satu sama lainnya secara sinergis. 

 

5.4.4. Pemberdayaan masyarakat lokal 

Pengalaman intensifikasi pertanian selama 32 tahun yang sentralistik (top down) 

menunjukkan adanya inefisiensi manajemen. Oleh karena itu, agar upaya 

pembangunan pertanian berkelanjutan pada umumnya dan pengelolaan lahan 

kering berkelanjutan pada khususnya dapat berhasil, diperlukan pendekatan 



bottom up melalui pemberdayaan masyarakat sejak perencanaan sampai 

pelaksanaan program aksi. Teknologi yang akan diterapkan di suatu wilayah lahan 

kering harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan daya dukung lahan 

setempat. Pengelolaan lahan berkelanjutan dalam bentuk program aksi seperti 

landcare yang melibatkan masyarakat tani dan stakeholder lainnya dengan 

pendekatan partisipatif saat ini sudah sangat mendesak. 

 

6. BEBERAPA INDIKATOR UNTUK PEMANTAUAN SISTIM 

PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN 
 

Pertanyaan yang sering muncul dan belum bisa terjawab adalah apakah 

indikator yang dapat digunakan untuk menilai sistim pertanian lahan kering yang 

berkelanjutan. Untuk menilai apakah sistim yang dikembangkan sustainable atau 

tidak, perlu dilakukan penilaian secara konprehensif. Sampai saat ini kita belum 

mempunyai indikator baku yang digunakan untuk  menilai sustainabilitas suatu 

sistim yang dikembangkan. Beberapa pustaka di bawah ini berbagai indikator 

yang digunakan untuk menilai sustainabilitas sistim pertanian lahan kering di 

Australia: 

 

 Indek pengelolaan karbon (Carbon management index=CMI) (Blair dkk., 

1995). 

 Infiltrasi, pH, dan sifat-sifat biologi (Walker dan Reuter, 1996) 

 Kualitas air (hara yang terangkut keluar dari hamparan) (RIRDC, 1997). 

 Tanaman rumput-rumputan (Walker dan Reuter, 1996) 

 

7. KESIMPULAN  

Walaupun lahan kering mempunyai berbagai permasalahan baik biofisik 

maupun sosial ekonomi, namun atas dasar potensi wilayah dan kesiapan 

teknologinya, dan dalam rangka menyongsong pelaksanaan otonomi daerah, 

wilayah ini dapat menjadi pusat pertumbuhan yang menjanjikan di masa datang.. 

Untuk memberdayakan lahan kering secara berkelanjutan, diperlukan 

perubahan paradigma kebijakan nasional sampai ke daerah, teknologi berkelnjutan 

berbasis agribisnis, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kemauan serta 

kebersamaan setiap stakeholder untuk menjadikan lahan kering lebih kompetitif. 



Disini diperlukan komitmen dari berbagai stakeholder baik pmerintah, peneliti, 

petani dan anggota masyarakat secara luas untuk dapat menerapkan praktek 

pertanian yang berkesinambungan pada lahan kering. 
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