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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 
Universitas, UKSW, 25 Oktober 2001, di UKSW-Salatiga 
1 Dosen Fakultas Pertanian, Univ<>rsitas Kristen Satya Wacan11. 
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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 per h1 kita sadari bersama bahwa sekarang 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 laban kritis di Indonesia lebih dari 12 juta 

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

No. 

1 

2 

T b 1 I Ikti klr S t Lah Krit' 1 P l'ta VI d VII a e sarper aan emen ara an 1s se ama e1 an 
Luas Laban Sasaran Rehabilitasi Lahan Realisasi Rehabilitasi 

Laban Kritis 
KritisAwal Kritis (Ha) Laban Kritis Pelita VI 

Pelita VI Pelita VI Pelita Vll dan (Ha) 
(Ha) selanjutnya 

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

budidaya 
-

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

burudaya 
-

Jumlah 12 517632 3 568 155 8 949 477 1 386 324 

II. DEGRADASI LAHAN dan LAHAN KRITIS 

Degradasi Laban 

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan dasar bagi kehidupan manusia dalam 

memenuhi pangan, sandang dan papan. Terutama untuk pemenuhan pangan maka 

tingkat kesuburan tanah sangat diandalkan. Oleh karena itu salah satu komponen 

keberhasilan dalam kriteria pertanian berkelanjutan dalam memenuhi akan kebutuhan 

pangan, serat bagi manusia adalah bagaimana mengelola sumber daya tanah ini. 

Di fudonesia kerusakan laban banyak teijadi pada laban kering dengan pola 

tanam tanaman pangan yaitu dengan akibat serin!:,'Tlya tanah terbuka, tanpa pengembaJian 

sisa biomassa/hijauan ke tanah, dengan pola tanam yang rnenetap sepanjang tahun, 

pengolahan tanah yang tidak lcpat. Kondisi ini akan memacu erosi dipercepat, 

akurnulasi bahan toxic, penurunan bahan organik tanah, drainase buruk atau terjadi 

kckcringan, pcuunln<.Jn kdcrscdiaau unsm hara schinggu tiugkal kcsuburan lanuh 

menurun dengan drastis akibatnya akan menjadikan produktivitas laban menurun. 

Kondisi inilah yang scring Jikatakan tcrjauinya degradasi tanah. 

Degradasi lahan pertanian yang sering mengakibatkan penururan kualitas lahan 

garapan dan lingkung<m bukan hanya tanggung jawab pct<mi, tetapi juga tanggung jawab 

pernerintah daerah dan pusat. Di banyak negara, terlihat jelas adanya kesenjangan yang 

besar antara kepedulian masyarakat dengan pemerintah terhadap masalah erosi dengan 
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tindakan nyata yang komprehensif untuk mengatasinya. Degradasi lahan yang terjadi 

akhimya akan menciptakan lahan-laban kritis atau lahan marginal. Seperti yang telah di 

sebutkan di pendahuluan (atas) bahwa lahan kritis di Indonesia meningkat setiap tabw1. 

Pada tabun 2000 total laban kritis di Indonesia 1ebih dari 1 2  juta ba. Jumlah ini ada1ah 

jumlah yang sangat fantastic. 

Berbagai cara untuk menangani laban kritis telab dilakukan oleh pemerintab. 

Hanya saja babwa program ini sering tidak berhasil, yang disebabkan: 

1. Perencanaan bentuk penggunaan laban dan praktek pengelolaan yang tidak sesuai 

dengan karakteristik Jahan setempat. 

· 2. Pertambahan jumlah penduduk. 

3. Kemiskinan dan kemerosotan ekonomi akibat keterbatasan sumber daya manusia, 

sumber alam dan mata pencaharian. 

4. Kelembagaan yang ada kurang mendukung pelayanan kepada para petani di hulu I 

hutan. 

Ditinjau dari segi pelestarian lingkungan dan efisiensi penggunaan dana dalarn 

program ekstensifikasi maka pemanfaatan laban kritis dengan perbaikan produktivitas 

mungkin 1ebib baik daripada membuka hutan. Produktivitas beberapa jenis laban kritis 

misa1nya laban a]ang-alang relatif lebih mudab diperbaiki untuk budidaya tanaman 

pangan. 

Karakteristik Laban Kritis 

Ciri utama lahan kritis adalah gundul, berkesan gersang, dan bahkan muncul 

batu-batuan di permukaan tanah, umumnya terdapat pada topografi laban berbukit atau 

berlereng curam. Tingkat produktivitas rendah yang ditandai oleb tingginya tingkat 

kemasaman tanah, kekahatan hara N, P, K, Ca dan Mg, rendahnya kapasitas tukar kation 

(KT), kejenuban basa dan kandungan bahan organik, tingginya kadar A1 dan Mn yang 

dapat meracuni tanaman dan peka terhadap erosi. Selain itu, pada umumnya laban kritis 

ditandai dengan vegetasi alang-aJang yang mendominasinya dengan sifat-sifat laban 

padang alang-alang memiliki pH tanah relatif rendab sekitar 4,8-6, mengalami pencucian 

hara tinggi, ditemukan rizoma alang-alang dalam jumlah banyak yang menjadi hambatan 

4 



mekanik dalam budidaya tanaman, tcrdapat reaksi alelopati dari akar ri mpang alang-alang 

yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada lahan tersebut 

Pada umumnya, penduduk yang tinggal di daerah tersebut relatif miskin (sedikit 

kesempatan untuk mernperoleh income), yang disebabkan pcm berdayaan tanab kritis 

tersebut berhubungan erat dengan masalah kemiskinan penduduknya, tingginya 

kepadatan populasi, kecilnya luas laban, kesempatan kerja terbatas dan lingkungan yang 

terdegradasi. 

Meluasnya laban kritis disebabkan oleh beberapa hal antara lain 

1. Tekanan penduduk 

2. Perluasan areal pertanian yang tidak sesuai, 

3. Perladangan berpindah 

4. Padang penggembalaan yang berlebihan 

5. Pengelolaan hutan yang tidak baik 

6. Pembakaran yang tidak terkendali 

III. STRATEGI PENGELOLAAN LABAN PERTANIAN SECARA BIJAKSANA 

Akhir-akhir ini ada pendapat yang menyatakan bahwa strategi swasembada 

pangan perlu diubah menjadi swadaya pangan. Artinya, yang harus diutamakan bukan 

meningkatkan produksi tetapi bagaimana menumbuhkan kemampuan membeli bahan 

pangan. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, impor pangan tertentu merupakan 

alternatif yang dianggap baik. 

Apapun strategi yang dianut, pengelolaan usahatani tanaman pangan tetap perlu 

dilakasanakan sebaik mungkin dengan tujuan produksi tinggi dan berwawasan 

lingkungan agar kebutuban pangan nasional tidak tergantung kepada negara lain. 

KONSEP STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN 

Konsep strategi adalah merencanakan dan menggunakan usaha-usaha untuk 

mehcapai pengelolaan laban pertanian secara berkelanjutan sambil melestarikan dan 

melindungi laban dari kerusakan yang terjadi. Usaha yang utama adalah melindungi dan 

membentuk hutan lindung dan hutan suaka dalam suatu Daerah Aliaran Sungai dan 

melindungi kemerosotan mutu tanah dan air yang berkaitan dengan usaha peningkatan 
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produksi barang dan jasa dalam pengertian ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. 

Usaha tersebut membutuhkan penyediaan sumberdaya alam (air, tanah, lahan) yang 

cukup terjamin baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Prinsip petl.mjuk strategi pengelolaan lahan didasarkan pada prinsip: 

a. Aspek Ekologi yang berkelanjutan, 

b. Aspek Sosial dan budaya yang berkelanjutan, 

c. Aspek Ekonorni yang berkelanjutan, 

d. Aspek Kelembagaan yang berkelanjutan. 

Kerangka kerja stratcgi pengelolaan lahan disusun agar rnenghasilkan tujuan atau 

sasaran yang akan dicapai. Salah satu contoh kerangka strategi yang perlu disusun adalab: 

Tabel2. Kerangka Konsep Strategi Pengelolaan Lahan Berkelanjutan 

TUJUAN: PENGELOLAAN LAHAN YANG BERKELANJUTAN 

PRINSIP: Kelestarian 
sumber-daya hutan 
yang 
berkerlanjutan 

Kebutuhan sum
her daya arr 

yang 
berkelanjutan 

Sumber penghasil- Penggunaan sum
an dan pendapatan ber daya alam 
yang berkelanjutan yang berkelanjut-

baik kualitas 
an 

maupun kuanti-
1-------+--· - ·----- -----!as��--------+-------------l-----------·-

KRITER JA : Ll Produksi hutan, UKualitas & ku- I JSyarat minimal 
1..1 Kelas kerniring- antitas a1r ter- kebutuhan hidup 
an laban, Jamm, terpenuhi, 
OKriteria kawasan OF!uktuasi de- 0 Harga produksi 
hutan, bit arr pada stabil, 
OPerlindungan ha- waktu musiiD lJ Kemiskinan & 
bitat, hujan & musim kesejahteraan, 
0 Kelas kesesuai kering 
la-ban. minimum. 

lNDIKATOR OKualitas & kuan- OMasyarakat 
titas produksi hu- sejahtera 
tan sesuai dengan OTidak timbul 
persyaratan, penyakit 

OJumlah satwa OWama air ber-
langka tetap terja- sih dan tidak 
ga, berwarna 
0 Tidak ada kon-
flik kepemilikan 
laban, 
0 Kelestarian eko
sistem terumbu ka
rang, 

DPendapatan mas
yarakat melebihi 
syarat minimal, 
0 Kebutuhan san
dang, pangan dan 
papan terpenuhi, 
0 Kesenjangan ka
ya & miskin ber
kurang, 
OJumlah stswa 
pu-tus sekolah 
ber-kurang. 

I.IKelas 
kescsuaian Jahan, 
lJ Kelas kemam
puan lahan, 
0 Produksi stabil, 
0 Degradasi la
ban, 
OPelaksanaan 
kegiatan konser
vasi alam 
OTidak teijadi 
longsor, 
0 Tidak teijadi la
ban kritis, 
[JJumlah erosi 
dan sedimen ber
kurang. 
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PARADIGMA BARU PENGELOLAAN LAHAN 

Paradigma lama pengelolaan laban (te1masuk dalam pengelolaan Daerah Aliran 

Stmgai) menekankan pola Top-Down di tingkat kebijakan, operasional dan pelaksanaan, 

namun penekanan pada bidang fisik dan ego-sektoral sekarang ini sudah ditinggalkan 

akibat kegagalan yang teijadi. 

Paradigma bam yang sekarang dilakukan dalam pengelolaan laban pertanian 

(daerah aliran sungai) adalah pernberdayaan masyarakat petani didalam usaha 

pengelolaan laban (DAS) ditingkat opersional dan pelak.sanaan, menggunakan sistem 

Bottom-Up dan program pegelolaan dilaksanakan secara terpadu oleh para pengambilan 

keputusan. Ada beberapa hal yang penting didalam paradigma baru adalah: 

1. Pengelolaan dilakukan secara terpadu (lintas sektoral), 

2. Peningkatan peran serta masyarat (partisipatif), 

3. Peningkatan penyuluhan baik kualitas dan kuantitasnya, 

4. Penguatan institusi/keletribagaan, 

5. Pemberian insentifkepada petanj di kawasan DAS (khususnya yang di hulu). 

Sebagai perban<tingan antara para<tigma lama dan baru pengelolaan DAS dapat di 

jelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Perbandingan Paradigma Lama dan Baru dalam Pengelolaan Lahan di Daerah Aliran 
Sungai (DAS) 

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU 

Sudut pan dang kerusakan lahan (tanah, erosi, Melihat kerusakan laban dalam kondisi mengapa hal 
penggundulan hutan, penggaraman dll) berkaitan itu terjacli (mencari akar permasalannya) 
dengan apa yang terjndi (mcmpcrhntikan gejala) 

Pengelolaan lahan Daerah Aliran Sungai untuk Kebanyakan penggunaan pengelolaan ber-
tujuan tunggal yaitu mempertahankan produksi air kelanjutan merupakan kombinasi antara produksi air 

& perlindungan biodiversity dengan kegiatan 
penggunaan tanah yang cocok secara ekonomis 

Beranggapan bahwa pengelolaan dan per-lindungan Pengakuan bahwa dengan memilih penggunaan 
laban Daerah Aliran Sungai yang kritis memerlukan lahan yang cocok & adopsi praktek pengelolaan 
perhatian seluruh daerah dari setiap bentuk pandang sumber alam yang tepat dalam setiap lahan Daerah 
ekonomi Aliran Sungai dapat berproduksi secara ekonomis, 

sementara tetap memelihara aliran air ke pengguna 
di rulir 

Secara de facto membuka akses kondisi sumber- Menggtmakan per en canaan yang sesuai secara 
sumber Daerah Aliran Sungai bahkan dalam benar & bertanggung jawab mengelola lahan dalam 
menjabarkan dan merencanakan Daerah Aliran Daerah Aliran Sungai atau sub Daerah Aliran 
Sungai yang kritis Sungai yang rnenjadi perhatian rnasyarakat, 

pemcrintah dacrnh & organisasi yung tcrkait 
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------------- ----------- ·---- ···-----·--·---- - ------ ---------------, 
Pusat prioritas adalah biaya & keuntungan 
pengelolaan Daerah Aliran Sungai di hilir I off-site 

Pendekatan proyek dilaksanakan satu per satu 
dimana perencanaan pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai kritis diidcntifikasi, prioritas, dirumuskan & 

dibangun menurut kriteria pembangunan nasional 

Keterbatasan & konflik kelembangaan dengan 
mempercayakan pengelolaan DAS oleh jalur 
pemerintah dan perwakilan 

Masyarakat di udik yang mcmpunyai kctcrbatasan 

atau tidak ada akses diberi saran bagaimana 
memperbaiki produktivitas dan berkelanjutan 
sumber alarnnya berdasarkan sistem kehidupan 

Model transfer teknologi secara top-down dinmna 
pengguna laban merupakan penenma pas1p yang 

dirumuskan secara luas dengan pesan & 
rekomendasi penelitian 

Memberikan sekurang-kurangnya prioritas yang 
sama terhadap biaya & keuntungan pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai di on-site 

Tuntutan pelaksanaan program pendekatan kegiatan 
tingkat lokal berdasar kebijakan nasional & 
kerangka kerja kelembagaan yang menunjukkan 

rurnusan perencanaan pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai pada jalur tingkat masyarakat & badan 

pemcrintah sclempat dengan prioritas lokal, sumber
sumber & bantuan dari luar 

Membagi tanggung jawab & memperbaiki 
koordinasi melalui asostasJ pengelolaan sumber 
DAS multi sektoral 

Pcmbcntukan lcmlx1.ga di pcmcrintah sctcmpat 

berdasarkan dukungan pelayanan penyuluhan, yang 
beroperasi di laban pertanian & kehutanan, untuk 
memberikan saran apa yang diinginkan oleh petani 
dihulu & pengelola hutan 

Pengambil keputusan menitikberatkan pada 
pembelajaran partisipatip & proses pembangunan 
teknologi yang diakui & dibuat sesua1 dengan 
pengetahuan & kcmampuan pengguna lahan. 

f--------- --- -----·--·- -- r--------- ----:c-
Penjelasan hubungan pcngclolaan DAS bcrupa Pcngumpulan. pcndokumcntasmn. analisis & 

kekurangan/ketimpangan dilakukan oleh lembaga- penyebaran inlormasi secara sistimatis dibawah 
lembaga yang berbeda perlindungan sistim informasi DAS nasional. 

JALAN KELlJAR lJNTlJK MENGATASI KEIUJSAKAN LAHAN 

Ada beberapa kunci prasarat untuk mengatasi sebab-sebab kerusakan lahan , yaitu : 

a. Merubah kebijakan hngkungan yang ada dengan mengijinkan peningkatan 

penggunaan pengelolaan laban, 

b. Memecahkan kebuntuan dengan cara menetapkan gans w11ayah hutan secara 

permanen untuk menentukan batas spesifik tanah hutan dan taman nasional, 

c. Meningkatkan pengetahnan pada tingkat lapangan dan adopsi bentuk penggunaan 

lahan yang sesuai clan praktek pengelolmm lfthnn yang cocok, 

d. Memperbesar partisipasi ditingkat masyllrakat dan unsur pemerintah setempat (illlam 

mengidentifikasikan, merumuskan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi 

perencanaan pengelolaan lahan didaerah aliran sungai, 

e. Memperluas dan menguatkan kelembagaan dalam mendukung pelayanan untuk 

perbaikan pengelolaan lahan pada tingkat nasional dan setempat, 
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f. Mencari dana untuk kegiatan pengelolaan laban di daerah aljran sungai dari sumber

sumber bukan donor. 

Berdasarkan dari uraian jalan keluar untuk mengatasi kerusakan lahan, maka 

bagian kunci dalam strategi pengelolaan lahan yang benar untuk menghindari 

peningkatan lahan kritis adalah terletak pada dukungan teknologi yang tepat yang harus 

diadopsikan ke petani atau pemakai lahan. 

Teknologi yang perlu dikembangkan pada setiap area adalah: 

1. Penilaian kesesuaian lahan, sebagai dasar untuk memperbaiki macam-macam 

penggunaan perencanaan pengelolaan laban, 

2. Teknologi pengelolaan lahan untuk kondisi rumah tangga yang bumk, harus 

sederhana, produktifitas dengan biaya murah, terpelihara, beresiko rendah, konservasi 

fleksibel dan efektif, sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan nonna budaya yang 

dapat diadopsi. Teknologi pengeloJaan laban yang cu.kup baik dalan rangka melestarikan 

sumber daya laban adalah dengan teknologi pertanian konservasi. 

J>ertanian Konservllsi 

Sistem usahatani konservasi adalah penataan usahatani yang stabil berdasarkan 

daya dukung Jahan yang didasarkan atas tanggapannya terhadap faktor-faktor fisik, 

biologis dan sosial ekonomis serta berlandaskan sasaran dan tujuan rumah tangga petani 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (UACP-FSR I 990). 

Penanganan masalah secant parsi al yang Ielah ditcmpuh sclama iui lcmyala tidak 

mampu mengatasi masalah yang kompleks dan juga tidak etisien ditinjau dari segi biaya. 

Pendekatnn parsial untuk mengalasi masalah produktivilas lanaman adalah ciri sualu 

penelitian yang berbasis komoditas. Oleh karcna itu pcrlu mengu bah strategi pencl itian 

melalui pcndekatan holistik dengan fokus sumberdaya. Dalam skala makro strateginya 

disebut ecoregiona/ initiative dan dalam skala mikro dijabarkan dalam integrated crop 

monagemmt (Kartaatmadja dan f.'agi, I 999) 

Kunci keberhasilan pert<mian konservasi adalah I) mengusahakan agar tanah 

tertutup tanaman sepanjang tahun guna mehndungi tanah dari erosi dan pencucian 2) 

mengembalikan sisa-sisa tanaman, kompos dan pupuk kandang ke dalam tanah guna 

memperbaiki/mempertal1ankan bahan organik tanah. Sedangkan kebiasaan petani daJam 
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mengusahakan tanaman pangan sebagian besar limbah pe1tanjannya diangkut keluar 

untuk pakan dan kayu bakar, dibakar pada saat persiapan tanah atau terbawa erosi, oleh 

karena itu rnakin lama kandungan bahan organik tanah makin menurun dan diikuti oleh 

peningkatan erosi tanah karena kurangnya tindakan konservasi tanah. 

Pengusahaan budidaya tanarnan yang dapat menutup pennukaan tanah sepanjang 

tahun mempakan tindakan konservasi vegetatif yang baik. Tindakan tersebut akan lebih 

baik lagi jika sisa tanaman juga dikernbalikan sebagai tambahan bahan organik tanah. 

Bahan organik yang tinggi tidak hanya akan menarnbah nutrisi tanah setelah melapuk , 

tetapi juga dapat berperan sebagai huffer capacity, mengikat air lebih baik dan 

meningkatkan daya infiltrasi tanah dari curah hujan yang jatuh akhirnya dapat 

rnengurangi erosi dan aliran pennukaan serta dapat meningkat produk:si dan pendapatan 

petani. 

Teknologi pertanian konservasi merupakan suatu alat (tool) yang digunakan untuk 

kegiatan pemanfaatan laban dalarn mencapai produk:si yang seoptimal mungkin secara 

berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti seperti: banjir, erosi dan 

penghilangan nutrisi tanah untuk: tanarnan. Pengunaan teknologi tidak saja dilakukan 

pada on-farm (arable land) misalnya dengan menggunakan: Terasering (teras guludan, 

teras bangku dsbnya); penutup laban (mulsa, cover crop dsbnya); Barier Vegetasi (akar 

wangi, dsbnya); Strip Cropping; Agroforestry, akan tetapi pertanian konservasi juga 

· dilakuk:an pada Off-Farm misalnya dengan meng!,lUTiakan Check Dam; grassed and 

Pennanent Waterways; Bangunan Pengontrol Gully, serta pacta penggunaan laban hutan 

yaitu misalnya menggunakan: Silvipastoral; re-forestry; Buffer Zone (Non-arable Land) 

sebagai sumber utama keberadaan air. 

Akan tclapi pad<J prinsipnya scmua teknulogi pcngclolaan ll:lhan yang dapat 

diterapkan sebenamya memuat 3 prisip kegiatan yang penting dalam pemanfaatan lahan, 

khususnya bila laban yang akan digunakan tersebut telah masuk katagori laban kritis 

yaitu: 

1. RehabiJitasi laban 

2. Perlindungan lahan 

3. Peningkatan produktivitas 
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Tabel 4 dibawah memmjukkan beberapa contoh macam dan praktek dari ketiga 

aktivitas tersebut diatas. 

Tabel 4. Contoh Macam dan Praktek, Program Pengelolaan Laban Pertanian 

REHABIUTASI 
Masalah: 
Pada laban tinggi yang curam 
akan mengalami gangguan 
drastis, akibat : erosi-sediemen
tasi, banjir, pengurangan kuali
tas air 

Tujuan: 
Menstabilkan tanah dan aliran 
arr diikuti oleh perlindungan 
dan pengelolaan pengurangan 
pengaruh di hilir. 

Praktek: 
- membuat struktur penahan 
gully, 
- penanaman kembal� 
- penghutanan kembal� 
- membuat struktur untuk men-
stabilkan lereng, 
- melindungi daerah-daerah 
yang sensitif terhadap peng
gcmbalaan, pencl)."'ng:w dan 
pengok1hantanah, 
- pembuatan & pengelolaan zo
na baf\iir, 

- membuat program berdasar 
kesesuaian lahan, 
- mengontrol & mengclola 
keba-karan hutan ui lahan 
tinggi, 
- membuat. program pemherian 
insentif untuk memoontu peta
ru. 

PERUNDUNGAN 

Sedimentasi di bagian hilir 
reservoir & pada fasilitas irigasi: 
kualitas air yang buruk, ke
kurangan atr di hilir, pengu
rangan kapasitas perlindungan 
terhadap banjir . 

- Perlindungan daerah bagian 
hilir untuk mengurangi erosi dan 
sedimentasi, 
- Menambah eft.siensi penggu
naan neraca air. 

Menanam kembali & mengelola 
tanarnan untuk melindungi ]a

han dengan: 
- menggunakan Jems tanaman 
yang mernakai air sedikit, 
- pengelolaan lahan mengikuti 
kontur, 
- melindungi daerah kritis di 
sekitar reservoir, 
- mcnghasilkan atr dcngan 
membuat reservotr untuk me
namooh persediaan air, 
- mengontrol & menahan kons
truksi jalan, 
- rnembuat petu�juk pengelola

an, 
- membuat sedimen basin, 
- mcngontrol praktck penge-
lolaan : petUJ�juk jalao raya dun 
jalan rei kereta. 

PENUTUP 

PENINGKATAN PRODUKSI 

Kekw-angan makanan & bahan 
pokok, akibat: intensitas peng
gunaan lahan melebihi kapa
sitas daya dukung laban, perce
patan erosi ( erosi permukaan, 
gully, pembuangan bahan-bahan 
dsbny11). 

Membuat praktek penggunaan 
lahan untuk memperbaiki 
produksi pada lahan tiriggi & 
melindungi daerah hilir. 

- mengelola penggembalaan, 
- menggunakan wanatani yang 

tepat dengan menanam tana
man multi fungsi, 
- menggunakan aquaculture, 
- membuat tanaman untuk ba-
han kayu bakar, 
- perhndungan & pengelola.an 
hutan, 
- mernbuat proyck scrbagun<J, 
- mempertinggi usaha perta-
man di Jahan tinggi dengan 
konsep pertanian konservasi 

Strategi pcngelolaan lahan digunakan agar tujuan "Sustainable Agriculture", dapat 

tercapai dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secar""a berkelanjutan. Dengan 

mempelajari konsep, kriteria, strategi, pengelolaan suatu laban dapat mernberi dampak 

langsung mauptul lidak langsung kepada manusia, tcrutama kepada para petani, yaitu: 

hasil produksi pertanian/kehutanan secara optimal berkelanjutan� kerusakan Jahan yang 

mininwl; kualitas dJn ktt<Htlilas air yung llH.:mcnuhi pcrsyaralan, b:tik pada musim hujnn 
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maupun musim kering; memberi kesejahteraan bagi masyarakat; dan melestarikan 

lingkungan alam/biofisik sccara berkelanjutan 

Tuju.an strategi pengelolaan laban dapat tercapai bita seluru.h steakholder yang 

terkait mempunyai rasa kebersamaan didalam melaksanakan dan mewujudkan 

keberhasilan dari tujuan pengelolaan laban, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

seluruh umat manusia secara berkelanjutan dan kelesatarian lingkungan 
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