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I. PENDAHULlJAN 

Terdapat pengertian yang berbeda antara tanah dan lahan. Tanah lebih mengarah 

kepada sebagai benda alami yang terhampar di pennukaan bumi yang mana benda 

tersebut terbentuk sebagai proses alami (natural process) dari sumber bahan-bahan alami 

(natural source) seperti batuan/mineral dan bahan organik yang ada dan adanya gaya

gaya alami (natural force) seperti iklim. Terbentuknya tanah memang tidaklah 

sekonyong-konyong jadi, akan tetapi melalui proses pedogenesis yang amat lama. 

Sedangkan lahan lebih mengarah pada pengertian sebagai sumber daya alarn yang secara 

vertical terdiri atas hidrosfer, litosjer, biosfer dan atmosfer. Dengan demikian tanah 

sebagai komponen litosfer sebanrnya merupakan bagian dari lahan. 

Pada talmn 2040 diperkirakan oleh para pakar kependudukan, penduduk dunia 

mencapai 10 milyar, 8 orang dari setiap 10 orang (80%) akan menempati benua Asia, 

Afrika dan Amerika Latin, sehingga tekanan terhadap lingkungan dan degradasi lahan 

akan makin besar. Tantangan pada dekade yang akan datang adalah kepastian penyediaan 

pangan, pakan, tanaman serat, dan bahan bangunan untuk mencukupi kebutuhan pangan, 

sandang dan. perumahan. Pertanian dalam arti yang luas mempakan penyangga utama 

kehidupan di bumi dan terus akan memainkan peranan penting dalam memasuki periode 

yang paling kritis dalam sejarah peradaban manusia, jika sebuah negara tidak berhasil 

memenuhi keperluan pangan yang bernilai gizi tinggi, keperluan sandang dan perumahan 

yang layak bagi rakyatnya. 

Termasuk juga Indonesia, maka tantangan pembangunan pertanian mendatang 

adalah penyediaan pangan bagi penduduk, yang dikenal dengan istilah ketahanan 

pangan. Menurut UU Pangan Nomor 7 tahuan 1996 pasal 1 ayat 17, ketahanan pangan 

didefirusikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi nunah tangga yang tercermin 

dari tersedianya pangan yang cukup dalam jurnlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. 

1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lingkungan Hidup oleh Senat Mahasiswa 
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Sedangkan menurut World Food Conference on Human Right 1993 dan World Food 

Summit 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah 

dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan 

budaya setempat 

Kenyataan yang ada sekarang di Indonesia bahwa degradasi lahan semakin lama 

semakin meningkat. Peningkatan degradasi laban tersebut terjadi akibat ulah manusia 

maupun gangguan alam. Disamping itu juga banyak terjadi alih fungsi laban subur 

untuk pertanian menjadi laban nonpcrtanian. Scbagai akibatnya kcgiatan budidaya 

pertanian bergeser ke tanal1-tanal1 kritis yang memerlukan input tinggi dan mahal untuk 

menghasilkan produk pangan per satuan luas. 

Jumlah penduduk Indonesia pada tabun 2000 adalah 203,5 juta jiwa. Laju 

pertumbuhan penduduk 1990 - 2000 berdasarkan sensus tahun 2000 tercatat sebesar 1,36 

%. Jika laju pertumbuhan penduduk tepat (sebesar 1,36 % per tahtm), maka pada tahtm 

2020 nanti jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 266,6 juta jiwa. 

Sastrosoedarjo dan Juwita (1996) memperkirakan bahwa konsumsi kalori per 

kapita pada taJ1w1 2000 sebesar 2100,53 g kalori/kapitalhari, sedangkan konswusi pangan 

setara beras mencapai 120 kg beras/kapita/tahun. Perkiraan ini jauh lebih tinggi dari rata

rata konsumsi beras per kapita sesungguhnya yaitu sebesar 200 glkapita/hari. Dengan 

konsumsi per kapita per hari 200 g maka kebutuhan bahan pangan (setara beras) per hari 

sebesar 40.700 ton atau sebesar 14,86 juta ton per tahWl. Jika asumsi konsumsi pangan 

setara beras per tahun tetap, maka pada talmo 2020 nanti kebutuhan pangan setara beras 

mencapai 53.320 ton/hari atau sebesar 19,46 juta ton per tahun 

Jika produksi laban sebesar 2 ton beras/ha, maka kebutuhan pangan setara beras 

pada tahun 2020 nanti harus dipenuhi dari luasan panen sekitar 9,73 juta ha. Sementara 

menurut data Biro Pusat Statistik tahun 1998 luas laban sawah kita hanya 8.5 juta ha. 

Sementara itu Lopulisa (1995) melaporkan bahwa tahun 1991-1993 luas sawah beralih 

fungsi ke perumahan, industri dan perkantoran, serta lainnya mencapai 1 14 ribu hektar 

dan 56,2% diantaranya di Jawa dan Bali. 

Mehhat kenyataan yang ada sekarang serta data diatas maka degradasi laban 

subur di pulau Jawa ini diperkirakan akan terns bertambah, tmtuk kepentingan 
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nonpertanian. Dan yang perlu kita sadari bersama bahwa sckarang ini ncgara kita pada 

musim tertentu telah menjadi negara pengimpor beras. 

Oleh karena itu apabila pengelolaan yang tidak tepat, laban kritis di Indonesia 

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2000 total lahan kritis di Indonesia lebih dari 12 juta 

ha. Tabell dibawah menggambarkan luas lahan kritis dan rehabilitasinya pada Pelita VI. 

T b 1 I Ikti kir S t Lah Krit" P ha VI d Vll a e sarper a an emen ara an 1s se ama e1 an 

Luas Lahan Sasaran Rehabilitasi Lahan Realisasi Rehabilitasi 

No. Laban Kritis 
Kritis Awal Kritis (Ha) Lahan Kritis Pelita VI 

Pelita VI Pelita VI Pelita VII dan (Ha) 
(Ha) selanjutnya 

1 Dalam Kawasan 
3,759,257 941,680 2,817,577 

budidava 
-

2 Luar Kawasan 
8,758,375 2,626,475. 6,131,900 

budidaya 
-

Jumlah 12 517,632 3 568 155 8 949 477 1 386 324 
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