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Pendahuluan 

 

Prinsip dasar pertanian yang berkelanjutan adalah mengelola lahan dengan 

keseimbangan ekologi yang sehat,  sesuai dengan kemampuan lahan yang ada, dengan 

menggunakan teknologi dan praktek-praktek bertani yang mempunyai dampak negatif yang 

sekecil mungkin tetapi mampu mempertahankan ataupun meningkatkan tingkat produksi 

pertanian yang menguntungkan (Commonwealth of Australia, 1992). Sehingga sistim 

pertanian yang diusahakan tidaklah semata mata mengekploitasi sumber daya lahan yang 

ada untuk dapat memperoleh produksi yang sebesar-besarnya. 

Masalah utama yang penting untuk dikaji dalam sistim pertanian yang berkelanjutan 

bukanlah bagaimana kita dapat mengembangkan sistim pertanian yang dapat diterapkan dari 

satu generasi ke generasi berukutnya dengan tanpa melakukan perubahan terhadap sistim 

lahan yang ada tetapi seharusnya mencari berbagai alternatif untuk mengembangkan sistim 

pertanian yang berkelanjutan dalam kontek  yang lebih luas yaitu bagaimana kita dapat 

mempertahankan kualitas hidup di muka bumi ini (Lawrance dkk., 1984).  

Polemik yang muncul akhir-akhir ini  tentang pertanian yang berkesinambungan, adalah 

bagaimana selayaknya sistim pertanian terbaik yang kita praktekkan. Apakah dengan 

mempraktekkan sistim konvensional yang tidak sustainable yang cenderung merusak dan 

mencemari lingkungan (Suwardji dan Eberbach, 1998; 1999; Curtis dkk.,  1998) ataukah 

sistim pertanian yang benar-benar 100 % sustainable (perfectly sustainable). Kemudian 

muncul sistim yang lebih kompromi diantara kedua ektrim di atas yaitu “pertanian yang 
ramah lingkungan”. 

Beberapa hal yang perlu dipehatikan dalam mengembangkan sistim lahan kering yang 

berkesinambungan adalah adanya upaya untuk meningkatan keaneka ragaman hayati, 
melakukan perubahan rotasi tanaman, pengembangan plasma nuftah yang dapat 
beradaptasi pada kondisi lokal, dan dikikuti perubahan infrastuktur yang ada. Sehingga 

pertanian lahan kering yang ramah lingkungan merupakan sistim yang bertumpu pada sumber 

daya lokal, memaksimumkan produksi dengan masukan internal semaksimal mungkin, dan 

mempunyai potensi untuk mempertahankan produksi dan keuntungan untuk masa depan yang 

lebih baik (Department of Primary Industries and Energy, 1989). 

Untuk dapat mengembangkan sistim tersebut perlu adanya perubahan pola pikir kita 

yang berkaitan dengan tata cara memanfaatkan sumberdaya lahan yang baik dan benar. 

Kurangnya pemahaman mendasar  tentang sistim lahan kering yang berkesinambungan 

terutama ketidak perdulian kita dalam memahami proses-proses kimia, fisika dan biologi 

dalam ekosistim pertanian, menyebabkan berbagai kerusakan dalam ekosistim lahan kering. 
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Penelitian hendaknya diarahkan untuk memperoleh model pengelolaan lahan kering yang 

berkesinambungan yang dapat menyeimbangkan antara peningkatan produksi dengan 

peningkatan sustainabilitas. Peran para peneliti dibidang ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu 

dasar serta ilmu-ilmu sosial ekonomi sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan sistim 

tersebut (Coughlan dan Webb, 1989). 

 

Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Ekosistim Pertanian Lahan Kering 
 

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

bahwa pemecahan masalah tentang penggunaan dan pelestarian sumber daya lahan 

memerlukan suatu pendekatan secara terpadu (Lee dkk.,1992). Menurut Wood (1994) 

pengelolaan ekosistim adalah  perpaduan 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). 

 

 

Kerusakan Lahan dan Aktivitas Manusia 

 

Disadari atau tidak kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam 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).  
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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 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) 

 

Berbagai Permasalahan Dan Usaha-Usaha Yang Perlu Dila kukan Untuk Menuju 

Pertanian Lahan Kerning Yang Berkesinambungan 

 

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. 

 

Petani 

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 petani  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 komoditi 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, petani 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 grup 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. 

 

 

Peneliti 

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

sangat baik dalam aspek sepesifik 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 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 yang 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 mungkin sulit 

dipecahkan. Oleh karena itu dperlukan penelitian multidisiplin dengan pendekatan 

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

untuk pengelolaan lahan kering yang berkesinambungan yang diperlukan adalah : 

 Diperlukan penelitian lahan kering dengan pendekatan ekosistim pertanian 

(agroecosystem approach) dan mengkomunikasikan konsep-konsep dasar yang penting 

dalam pemahaman berfungsinya ekosistim lahan kering. 

 Perlu penelitian multidisiplin dengan melibatkan petani dan pengguna lahan lainnya 

seperti pemerintah  dan pihak swasta secara bersama-sama. 

 Dukungan finansial dari pemerintah dan pihak swasta termasuk kelompok petani yang 

berkepentingan dalam pemanfaatan lahan kering yang berkesinambungan.   

 

Pemerintah 

Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam pengembangan pertanian dan 

pendekatan 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  internasional , 

nasional, maupun regional. 

 

Agenda Internasional 

 Konvensi keanekaragaman biologi (1992), yang mewajibkan negara penandatangan untuk 

melestarikan keanekaragaman hayati dan memacu perbaikan spesies yang telah tertekan 

dan ekosistim. 

 Protokol Kyoto PBB tentang “kerangka konvensi perubahan iklim 1997”, yang bertujuan 

menetapkan target untuk greenhourse gas emmision. Indonesia termasuk negara 

penanda tangan konvensi tersebut yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan 

kerangka kebijakan ditingkat nasional kearah menrunkan emisi gas tertentu. 



 

Agenda Nasional dan regional 

Berbagai perundangan telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya 

pelestarian lingkungan hanya saja implementasinya masih sangat jauh menyimpang. 

Beberapa hal di bawah ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh: 

 Pemanfaatan lahan hendaknya disesuaikan atas dasar kapabilitasnya 

 Penggunaan lahan dan sistim pengelolaan yang dilakukan hendaknya berdasarkan pada 

konsep daerah aliran dan rencana regional pemanfaatan lahan secara keseluruhan. 

 Semua penguna lahan termasuk pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 

mererapkan konservasi tanah dan air. 

 Kerjasama dan koordinasi yang terpadu perlu dilakukan secara lintas sektoral dalam 

masyarakat, berbagai disiplin keilmuan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

penggunaan dan pengelolaan sumber daya lahan dan air. 

 Masyarakat secara luas hendaknya menerapkan etika konservasi lahan. 

 

Siapa yang selayaknya membayar aktivitas pengelolaan lahan kering untuk menuju ke 

arah sistim pertanian yang berkesinambungan 

 

 Pengguna sumber daya lahan kering, yang dapat menjamin bahwa pengguna tidak 

merusak sumber daya alam yang ada (Duty of care) 
 Pihak yang mendapatkan keuntungan utama dari penggunaan sumber daya lahan kering 

tersebut (beneficiary pays). 
 Sumbangan Pemerintah untuk kepentingan umum 

 

Beberapa Indikator Untuk Sistim Pertanian Yang Berkesinambungan 

 

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) 

 

Kesimpulan 

Berbagai tindakan perlu dilakukan oleh masyarakat, petani, peneliti, dan politikus 

untuk mencapai suatu perubahan  kearah sistim pengelolaan lahan kering yang 

berkesinambungan. Diperlukan tersedianya sumber dana yang memadai secara kontinyu 

untuk dapat melakukan perubahan-perubahan yang secara nyata dapat diamati  dan 

dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan penelitian yang terintegrasi dari berbagai 



bidang ilmu-ilmu pertanian untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam 

mengembangkan sistim pertanian lahan kering yang berkesinambungan. 
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