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ABSTRACT 

Land evaluation to know land suitability for agriculture activities is an important 
step before the farmer does activity of land cultivation. Land evaluation is the 
activities to determine value of land for use any activities, examples for the 
agriculture activities. The results of land evaluation indicate that the agriculture 
area is suitable for increasing crop production. 

The land evaluation can show the availability of water resources, sloping lands, 
stoniness or rockiness, soil texture, soil deep, permeability, drainage, and some poor 
soil property. 

Rainfa/1 and air temperature data are the climatic components, which determine land 
suitability for upland food crop. Based on the land evaluation data and climatic 
parameters farmer can determine the land suitability classes for the development of 
land crop. The land suitability classes are highly suitable (SJ), moderately suitable 
(S2), and margina//y suitable (S3), and not suitable (N) 

Keywords: land evaluation, land crop suitability 

PENDAHULUAN 

Dalam bidang pertanian, pengertian laban lebih luas daripada tanah. Istilah 
tanab dalam arti soil adalah material tak terkonsolidasi sebagai basil pelapukan 
batuan atau basil pematangan sisa-sisa tanaman/tumbuhan di bawah pengaruh 
kegiatan air, iklim, hewan, tumbuhan dan manusia. Pada umumnya tanah 
dibedakan atas tiga lapis yaitu: (1) tanah lapis atas (Horison A), (2) tanah 
lapis bawab (Horison B) dan (3) baban induk (Horison C). Karena itu, tanah 
pertanian dapat dikatakan sebagai media tumbuh tanaman. 
Istilah laban dalam arti land adalah serangkaian atribut permukaan bumi yang 
penting bagi kehidupan manusia. Unsur utamanya berupa tanab (soil), 
sedangkan unsur pelengkapnya meliputi apa saja yang ada di atasnya (air, 
udara, dan tumbuhan) dan apa yang ada di bawahnya (batuan induk). Dengan 
demikian laban pe�anian meliputi tanah (pertanian), air (air irigasi, air 
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hujan), udara (iklim/cuaca), tumbuhan (yang dibudidayakan dan tidak dibu
didayakan), dan batuan induk. 

Tanah dapat digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. 
Di Indonesia sebagian besar tanahnya berupa tanah mineral. Tanah dari hasil 
pelapukan batuan akan membentuk tanah mineral, contohnya: tanah Latosol 
(merah) dan tanah Andosol (hitam kelam). Proses pelapukan tersebut dapat 
dibedakan menjadi 3 macam yaitu pelapukan fisik, kimia dan biologi. 
Selanjutnya tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk 
tanah organic, contohnya: tanah gambut. Proses pematangan tersebut juga 
dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu pematangan fisik, kimia dan biologi. 

Pelapukan fisik adalah proses pemecahan batuan tanpa mengalami perubahan 
susunan kimia. Hal ini misalnya akibat adanya perubahan temperatur yang 
sangat besar antara siang dan malam hari. Hasil pelapukannya merupakan 
pecahan batuan dengan susunan kirnia yang sama dengan batuan aslinya. 

Pelapukan kimia adalah proses penguraian pecahan-pecahan batuan ke dalam 
unsur-unsur penyusunnya yang biasanya disertai dengan pembentukan 
mineral barn dengan susunan kimia yang berbeda dengan batuan aslinya. 
Contohnya: batuan kapur dalam air yang penuh dengan gas C, reaksinya 
sebagai berikut: 

CaC03 + H20 + C02 --------> Ca(HC03h 
(karbonat yang tidak bisa melarut) (asam karbonat yang bisa melarut) 

Pelapukan biologi adalah pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan tanaman 
dan/atau hewan baik tingkat tinggi atau tingkat rendah. Contohnya: aktivitas 
akar tanaman tingkat tinggi yang masuk ke dalam celah-celah (retakan) 
batuan sehingga membantu memecahkan batuan. Di alam intensitas dan 
frekuensi terjadinya proses pelapukan fisik, kimia dan biologi berbeda-beda. 
Hal ini akan mempengaruhi terjadinya perbedaan kesuburan tanah. 

Kesuburan tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk menyediakan 
unsur hara dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Kesuburan tanah dapat 
dibedakan menjadi kesuburan fisik, kimia dan biologi. Tanah yang subur 
secara fisik belum tentu secara kimia dapat dikatakan subur. Contohnya: tanah 

Regosol, secara fisik cukup baik tetapi secara kimia kurang baik. Dengan 
demikian, tanah yang subur (fisik, kimia dan biologi) akan mampu menopang 
pertumbuhan tanaman secara baik. 

Untuk mengetahui lahan yang sesuai dan potensial bagi pengembangan 
tanaman, perlu dilakukan penelitian evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah 
menentukan nilai suatu lahan untuk tujuan penggunaan tertentu, dalam hal ini 
adalah untuk bidang pertanian (budi daya tanaman). Melalui evaluasi lahan 
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akan dapat diketahui kesesuaian laban serta kendala-kendalanya. Kelas 
kesesuaian lahan pada prinsipnya ditentukan oleh kecocokan antara 
kualitas/karakteristik lahan yang terdiri atas keadaan iklim, tanah, terrain dan 
sifat fisik lingkungan lainnya dengan persyaratan tumbuh tanaman atau 
dengan persyaratan penggunaan lahan. 

Untuk budidaya tanaman maka faktor iklim sangat menentukan bagi tanaman 
untuk dapat tumbuh dan berkembang di lahan tersebut atau tidak dapat 
berkembang. Dengan demikian iklim sering dianggap sebagai faktor peng
hambat yang sifatnya permanen karena secara makro sulit dimodifikasi. Iklim 
dengan berbagai unsumya sering menjadi faktor yang dapat menurunkan 
tingkat kesesuaian lahan di tingkat atas. Karena sifatnya yang permanen 
tersebut, iklim dapat menutup peluang bagi pengembangan komoditas 
tertentu. 

PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN 

Perencanaan penggunaan lahan pada dasamya adalah inventarisasi dan 
penilaian keadaan, potensi sumberdaya dan faktor-faktor pembatas dari 
suatu daeral1. Dengan permasalahan yang lebih kompleks, di dalam sistem 
usahatani lal1an kering teknologi yang diperlukan tidak dapat diperlakukan 
sama pada semua tempat, melainkan dibutuhkan pendekatan yang lebih 
terencana sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi setempat. 
Aspek teknologi yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi konservasi 
tanah dan air (ketersediaan teknologi dan tingkat adopsi) serta teknologi 
pemantauan kegiatan pengelolaan lahan termasuk pengawasan terhadap 
perubahan penggunaan lahan. Mengingat fungsi lahan yang demikian 
penting, maka berbagai upaya dilakukan agar penggunaan lahan sesuai 
dengan kemampuannya. 

Kemampuan lahan untuk mendukung pertumbuhan tanaman atau meng
hasilkan barang/jasa dapat menurun akibat kerusakan tanah oleh berbagai 
proses, antara lain: kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah 
perakaran, proses salinisasi, terakumulasi unsur atau senyawa yang beracun 
bagi tanaman, penjenuhan tanah oleh air, dan erosi. Oleh karena itu dalam 
pengelolaan pertanian lahan kering agar diperoleh produksi yang tinggi dan 
berkelanjutan maka perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan sebagai 
berikut : 
(I) Mengkaj i kemampuan lahan di wilayah melalui studi klasifikasi 

kemampuan lahan; 
(2) Melakukan prediksi erosi, 
(3) Melakukan analisis kelembagaan sosial ekonomi, dan 
(4) Melakukan evaluasi penggunaan lahan. 
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POTENSI DAN KETERSEDIMN SUMBER DAYA LAHAN 

Potensi lahan untuk pertanian sangat ditentukan oleh faktor iklim, tanah dan 
terrain dalam kaitannya dengan persyaratan tanaman pangan. Sebagai contoh 
lahan yang berpotensi tinggi untuk tanaman padi sawah umumnya terletak di 
dataran aluvial dari lembah sungai besar dan mempunyai lereng kurang dari 
lima persen. Tanahnya terdiri atas tanah-tanah yang berdrainase buruk atau 
mempunyai rejim kelembaban tanah aquic atau berdrainase sedang dari Ordo 
Entisols, Inceptisols, Vertisols, dan Mollisols. Untuk daerah yang mem
punyai fasilitas irigasi, lahan ini dapat berkembang menjadi pesawahan 
irigasi, sedangkan lahan yang belurn mempunyai fasilitas irigasi, masih beru
pa semak belukar dapat digunakan untuk tanaman lahan kering dengan per
baikan drainase. Lahan ini masih memungkinkan digunakan untuk pesa
wahan karena potensi air irigasi masih memungkinkan. 

Kebutuhan Air Sawah 

Kebutuhan air optimal pada kebanyakan sawah di Indonesia adalah 7,2-10,2 
nm1/hari atau setara 72-1 02 m3 /ha/hari. Jika dengan sistem irigasi bergilir 
(intermitten irrigation) yang memperkecil laju perkolasi, maka kebutuhan air 
tersebut masih dapat dikurangi . hingga 46-68 m3 /ha/hari (Badan Litbang 
Pertanian, 1998). Sedangkan Oldeman et al. (1980) memprediksi bahwa 
kebutuhan air lahan sawah setara dengan curah hujan > 200 mm/bulannya. 
Menurut Las et a!. (1998), selama periode terjadinya bulan-bulan dengan 
curah hujan > 200 mm merupakan periode air tersedia bagi tanaman padi 
sa wah. 

Untuk memanfaatkan air permukaan secara optimal bagi kepentingan irigasi, 
diperlukan penampung air dalam embung atau bak penampung air. 

Kebutuhan Air Laban Kering 

Kebutuhan air pada lahan kering umumnya setara dengan laju evapotrans
pirasi potensial (pada kondisi air tanah tersedia), yang nilainya di Indonesia 
berkisar 2,7 - 7,0 mm/hari. Secara praktis berbagai pakar menetapkan 
kebutuhan air pada lahan kering adalah 75 - I 00 mrnlbulan, dengan asumsi 
bahwa laju evapotranspirasi hanya 2,5-3,0 mm/hari (F AO dan CSRI, 1981 
dalam Badan Litbang Pertanian, 1998). Kemudian oleh Oldeman et a!. 
(1980) disetarakan dengan l 00-200 mm curah hujan per bulan setelah 
mempertimbangkan peluang kejadian hujan dan tidak semua curah hujan 
efektif digunakan. Peri ode bulan-bulan yang mempunyai curah hujan ?: 100 
mm per bulannya merupakan periode air tersedia bagi tanaman pangan lahan 
kering. 
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Upaya Pemecahan Masalah Ketersediaan Air 

Usaha-usaha untuk menghindari/mengurangi cekaman kekeringan pada 
tanaman adalah melalui usaha konservasi air tanah, pemanenan air selama 
musim hujan, pemilihan waktu tanam yang tepat, pola tanam dan penggunaan 
varietas tahan keke-ringan, pengendalian gulma, mempersingkat waktu 
pengolahan tanah yang dapat memperpanjang musim tanam, penerapan 
teknologi zero tillage/minimum tillage, membangun fasilitas irigasi, maupun 
pompanisasi dan penghijauan (Baharsyah, 1997). 

Konservasi air lebih diarahkan kepada pencegahan. atau penekanan laju dan 
volume aliran air permukaan pada lahan berlereng, sekaligus sebagai upaya 
konservasi tanah. Oleh sebab itu teknologi yang dikembangkan dalam 
penelitian sistem usaha tani konservasi pada lahan kritis bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas lahan, sekaligus mengkonservasi tanah dan air 
(Baharsyah eta!., 1997). Hasil penelitian Yusuf et al. (1994) tentang sistem 
usahatani alley cropping di Kabupaten Sikka, Flores, diperoleh kesimpulan 
bahwa usahatani tersebut selain berfungsi sebagai usaha konservasi tanah dan 
air, juga dapat meningkatkan pendapatan petani. 

Berdasarkan kebutuhan dan sistem pengelolaan air mikro, sistem usahatani 
tanaman pangan dibedakan atas sistem lahan basah (sawah) yang dalam 
pengelolaannya status air berada di atas kapasitas lapang dan sistem lahan 
kering atau gogo dengan status lengas tanah berada di bawah kapasitas 
lapang. Selanjutnya sistem campuran yang merupakan gabungan kedua 
sistem di atas, baik secara temporal (gogorancah) maupun secara spasial 
(surjan). Secara kualitatif (makro) langkah dini penetapan pola tanam adalah 
berdasarkan pola hujan bulanan dan/atau tipe agroklimat masing-masing 
wilayah. 

Sementara itu Fagi dan Manwan (1997) mengemukakan bahwa untuk 
menanggulangi masalah kekeringan pada lahan irigasi dan tadah hujan dapat 
dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem produksi dan komoditas. 
Untuk lahan irigasi, pendekatan sistem produksi dapat dilakukan melalui sistem 
tanam padi gogorancah, sistem tanam padi sebar langsung pada lahan basah, dan 
ketepatan waktu tanam. Sedangkan pendekatan komoditas dapat dilakukan 
melalui efisiensi sistem pendistribusian air irigasi, efisiensi penggunaan air antara 
lain memilih varietas hemat air. 

Untuk lahan tadah hujan pendekatan sistem produksi dapat dilakukan melalui 
konservasi air hujan dengan embung, dan pompanisasi. Sedangkan 
pendekatan komoditas dapat dilakukan melalui kesesuaian varietas padi, 
pemanfaatan potensi ratun dan kesesuaian jenis tanaman pangan. 
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Embung atau tandon air adalah waduk berukuran mikro di lahan pertanian 
(small farm reservoir) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan 
di musim hujan dan meng-gunakannya jika diperlukan tanaman pada musim 
kemarau (Syamsiah dan Fagi, 1997). Teknik pemanenan air demikian sangat 
cocok bagi ekosistem tadab hujan dengan intensitas dan distribusi hujan yang 
tidak pasti (erratic). Pembangunan embung mudab dilaksanakan, tetapi akan 
kurang berhasil jika beberapa kriteria seperti jenis tanah, kemiringan, tipe 

curah hujan, ukuran luas daerah tangkapan hujan tidak diperhitungkan. 

KESESUAIAN LAHAN 

Sebelum diuraikan tentang kesesuaian lahan pertanian, supaya lebih jelas 
akan diuraikan lebih dulu pengertian tentang kemampuan lahan. Kemampuan 
lahan (land capability) adalah kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan 
yang secara umum dapat diusahakan di suatu wilayah. Contob: suatu wilayah 
sesuai untuk penggunaan lahan pertanian atau permukiman. Hal ini berarti 
wilayah tersebut dapat digunakan untuk laban pertanian saja atau laban 
permukiman saja atau kedua-duanya. Karena itu, semakin banyak kesesuaian 
laban yang dapat diusahakan di suatu wilayah, semakin tinggi kemampuan 
labannya. Kesesuaian laban (land suitability) adalah kecocokan suatu laban 
untuk penggunaan tertentu, misalnya: sesuai untuk pertanian, permukiman, 
industri, dan sebagainya. Dengan demikian, kesesuaian laban pertanian adalah 
kecocokan suatu lahan untuk penggunaan pertanian. 

Apakah suatu wilayah hila tanahnya subur dapat diartikan kesesuaian 

lahannya adalab untuk pertanian? Salah satu faktor kesesuaian lahan adalab 
kondisi kesuburan tanah. Tetapi perlu diingat bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan tanaman tidak hanya tanah. Faktor-faktor yang 
lain, misalnya: curah hujan, tinggi tempat, pengolahan tanah, dan sebagainya. 
Karena itu, tanah yang subur belum tentu dapat sesuai menjadi laban 
pertanian yang baik. Dengan kata lain, kesesuaian tanah pertanian belum 
tentu sama dengan kesesuaian lahan pertanian. 

Kesesuaian lahan perlu diperhatikan dalam pengembangan pertanian. Hal ini 
dikarenakan pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 
intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pertanian yaitu peningkatan 
hasil pertanian melalui penambahan input tiap satuan luas lahan pertanian. 
Sedangkan ekstensifikasi pertanian yaitu peningkatan hasil pertanian dengan 
menambah luas lahan pertanian. Kesesuaian laban sangat diperlukan pada 
kedua program tersebut. Misalnya: program intensifikasi dengan penambaban 
jenis tanaman baru untuk suatu lahan atau bibit unggul baru untuk suatu 
laban. Supaya bibit tersebut dapat tumbuh dengan optimal, maka harus 
disesuaikan dengan kondisi lahannya. Demikian juga, program ekstensifikasi 
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hams memperhatikan kesesuaian laban untuk pertanian. Kalau tidak, maka 
akan menghadapi kendala-kendala dalam pengembangannya. 

Pada umumnya semua jenis tanaman dapat tumbuh di wilayab yang kese
suaian lahannya untuk pertanian. Tetapi perlu diingat babwa tidak semua 
jenis tanaman dapat tumbuh optimal di wilayab tersebut. Hal ini karena tiap
tiap jenis tanaman mempunyai persyaratan tumbuh yang berbeda-beda. 
Dengan demikian, supaya produksi dapat optimal maka hams dipadukan 
antara kesesuaian laban untuk pertanian dan persyaratan tumbuh tiap-tiap 
jenis tanarnan (crops requirement). 

K.lasifikasi kemampuan laban adalah suatu cara penilaian laban (komponen
komponen lahan) secara sistematik dan mengelompokkan ke dalam beberapa 
kategori berdasarkan sifat-sifat potensi dan pengharnbat dalam penggu
naannya secara lestari (Arsyad, 1989). Sistem klasifikasi kemampuan laban 
(land capability) yang dikembangkan oleh USDA (Klingebiel & Montgo
mery, 1973) sarnpai saat ini masih digunakan di banyak negara. 

Klasifikasi kesesuaian laban dapat dibagi 2 macam yaitu klasifikasi kese
suaian sekarang (current suitability) dan klasifikasi kesesuaian potensial 
(potential suitability). Klasifikasi kesesuaian sekarang menunjukkan kese
suaian terhadap penggunaan laban yang ditentukan dalam keadaan sekarang, 
tanpa ada perbaikan yang berarti. Sedangkan klasifikasi kesesuaian potensial 
menunjukkan kesesuaian terhadap penggunaan laban yang ditentukan dari 
satuan laban dalam keadaan yang akan datang setelab diadakan perbaikan 
utama tertentu yang diperlukan. Dengan demikian, klasifikasi kesesuaian 
laban sifatnya tidak tetap atau dapat berubab. 

Dalam sistem ini dikenal tiga kategori klasifikasi yaitu: kelas, subkelas, dan 
unit pengelolaan. Penggolongan ke dalam tiga kategori tersebut berdasarkan 
atas kemampuan laban untuk produksi pertanian secara umum tanpa 
menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang. Pada tingkat kelas ke
mampuan laban menunjukkan kesarnaan besarnya faktor-faktor penghambat. 
Tanab dikelompokkan ke dalam kelas I - VIII, di mana semakin tinggi 
kelasnya berarti risiko kerusakan dan besarnya faktor penghambat bertarnbah 
besar. Tanab kelas I - IV merupakan laban yang sesuai untuk usaha pertanian, 
dan kelas V - VIII tidak sesuai untuk usaha pertanian atau diperlukan biaya 
yang sangat tinggi untuk pengelolaannya. Secara rinci katagori klasifikasi 
lahan sebagai berikut: 
I. Ordo kesesuaian laban (Order): menunjukkan jenis kesesuaian atau 

keadaan kesesuaian secara umum, 
2. Kelas kesesuaian laban (Class): menunjukkan tingkat kesesuaian dalam 

ordo. 
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3. Sub-kelas kesesuaian laban (Sub-class): menunjukkan jenis pembatas 
atau maeam perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan di dalam sub
kelas, 

4. Satuan kesesuaian laban atau unit pengelolaan (Unit) : menunjukkan 
perbedaan-perbedaan keeil yang diperlukan dalam pengelolaan di dalam 
sub-kelas. 

Kesesuaian laban pada tingkat ordo menunjukkan apakah laban sesuai atau 
tidak sesuai untuk penggunaan tertentu. Karena itu, ordo kesesuaian laban 
dibagi dua yaitu : 
1. Ordo S : sesuai (suitable), 
2. Ordo N : tidak sesuai (not suitable). 

Kesesuaian laban pada tingkat kelas meliputi : 

1. Kelas S1 : sangat sesuai (highly suitable), 
2. Kelas S2 : eukup sesuai (moderately suitable), 
3. Kelas S3 : sesuai marginal (marginally suitable), 
4. Kelas N1 : tidak sesuai pada saat ini (currently not suitable), 
5. Kelas N2: tidak sesuai permanen (permanently not suitable). 

Salah satu eontoh klasifikasi kesesuaian laban menurut kelas adalah sebagai 
berikut (Sitorus, 1985) : 

Kelas S1 : Lahan sangat sesuai untuk pertanian padi sawah tadah hujan 
- kedalaman tanah efektiflebib dari 75 em 
- kelas butir berlempung balus atau lebib halus 
- perrneabilitas lambat 
- tanpa ada atau sedikit batu di permukaan laban(< 5%) 

- kesuburan tanah tinggi 
- pH tanah lapisan atas antara 5,5- 7,5 

- Kejenuhan AI < 80 % 

- kedalaman pirit > I 00 em 
- lereng < 3% dengan > 80% dari wilayah rata 
- tinggi dari muka laut < 500 m 
- zone agroklimat B3 atau lebih basah 
- drainase terhambat 
- tanpa adanya banjir/genangan 
- salinitas < 1500 mmhos/em 
- untuk tanab gambut atau bergambut hams dari bahan saprik dengan 

ketebalan < 50 em. 
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FAKTOR-FAKTOR DALAM KLASIFIKASI LAHAN 

Faktor-faktor yang digunakan dalam kriteria klasifikasi meliputi: tekstur (t), 

lereng permukaan (1), drainase (d), kedalaman efektif (k), keadaan erosi (e), 
kerikil/batuan dan bahaya banjir (b). Kriteria intensitas faktor-faktor tersebut 
disajikan pada tabel 1: 

Tabel 1 Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan 

No Faktor Penghambat 

I Lereng permukaan (I) 

2 Kepekaan erosi (KE) 

3 Tingkat erosi (e) 

4 Kedalaman tanah (k) 

5 T d<stur lapisan atas (t) 

6 Tekstur lap.bawah (t) 

7 Permeabilitas (p) 

8 Drainase (d) 

9 Kriki Vbatuan (b) 

10 Ancaman banjir (o) 

11 Salin ita� (g)(***) 

Sumber : Arsyad (I 989) 

Kt:terangan: (*) 
(**) 
(***) 

Kelas Kemampauan 

I II III IV v VI VII 

0 I 2 3 0 4 5 

1-2 3 4-5 6 (*) (*) (*) 

0 I 2 3 (**) 4 5 

0 I 2 2 (*) 3 (*) 

1-3 1-3 1-4 1-4 (*) I 1-4 

1-3 1-3 1-4 1-4 (*) I 1-4 

2-3 2-3 2-3 2-3 I (*) (*) 

I 2 3 4 5 (**) (**) 

0 0 I 2 3 (*) (*) 

0 I 2 3 4 (**) (**) 

0 1 2 3 (**) 3 (*) 

Dapat mempunyai sernbarang sitat thl..1or penghambat 
Tidak berlaku 
Umumnya terdapat di daerah miring beriklim panas 

VIII 

6 

(*) 

(*) 

(*) 

5 

5 

5 

0 

4 

(*) 

(*) 
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Metodologi Evaluasi Laban Untuk Budidaya Tanaman 

Untuk melakukan evaluasi sumberdaya lahan diperlukan data sumber daya 
lahan. Data sumber daya lahan dapat diperoleh dari hasil : 
1. Peta kemampuan lahan/tanah tingkat tinjau, skala 1: 250.000 
2. Penilaian kelas kesesuaian lahan untuk tanaman dengan didasarkan dari 

peta kemampuan lahan yang ada 
3. Sumber daya alam yang tersedia tcrutama sumber air 
4. Data ketinggian tempat dan iklim setempat (tipe iklim, kelembaban, 

curah hujan yaitu jum1ah dan sebaran bulan, suhu udara maksimum dan 
minimum, intensitas matahari, dan lama penyinaran) 

5. Tanaman potensial tumbuh-berkembang yang mempunyai nilai ekono
mis yang ada in situ. 

6. Persyaratan tumbuh eko1ogis setiap tanamanlcrop requirement (syarat 
curah hujan, kelembaban, suhu udara, syarat ketinggian tempat, lama 
penyinaran yang dibutuhkan, intensitas matahari, jenis tanah, pH tanal1, 
drainase, tekstur, kebutuhan air). 

Cara Evaluasi Lahan untuk kesesuaian tanaman, dilakukan dengan: 
1. Evaluasi lahan dilakukan untuk dua kelompok tanaman yaitu: (I) 

tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dan (2) tanaman untuk lal1an 
kering (jagung, sorgum dan kacang-kacangan dll.). 

2. Evaluasi lahan dilakukan secara single value, artinya setiap wilayah yang 
dievaluasi untuk masing-masing jenis komoditas secara terpisah. Jadi 
pada lahan yang sama ada kemungkinan sesuai untuk satu atau beberapa 
jenis komoditas, tergantung dari kecocokan data kualitas/ karak-teristik 
1ahan dengan persyaratan tumbuh dari tanaman yang dievaluasi serta 
memperhatikan sumber daya alam yang ada, misalnya ketersediaan air. 

3. Kelas kesesuaian lahan ditetapkan dengan cara matching antara data 
kualitas/karakteristik lahan dari setiap satuan peta tanah dengan kriteria 
kelas kesesuaian lahan untuk masing-masing kelompok tanaman pangan 
yang dievaluasi 

Penetapan tingkat potensi lahan didasarkan kepada proporsi kesesuaian 
lahannya. Penetapan tingkat potensi lahan dimaksudkan untuk memper
mudah dalam memilih prioritas bagi pengembangan komoditas yang 
dievaluasi. Lahan yang berpotensi tinggi merupakan prioritas utama untuk 
dikembangkan, karena mempunyai kendala relatif mudah untuk ditang
gulangi, sehingga untuk mencapai produksi yang optimal mempunyai pe
luang cukup besar. Lahan berpotensi tinggi adalah lahan-lahan yang mem
punyai proporsi kelas kesesuaian cukup sesuai (S2) lebih dari 75% atau kelas 
cukup sesuai (S2) antara 50 - 75% dan sesuai marjinal (S3) antara 25 - 49%. 
Lahan yang tersedia dihitung berdasarkan luas lahan yang berpotensi tinggi 
dikurangi dengan lahan tersebut yang sudah digunakan untuk penggunaan 
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lain. 

Potensi ketersediaan air suatu wilayah dapat diperkirakan dari curah hujan 
yang kemudian terpilah menjadi air permukaan dan air bumi. Selain itu, 
potensi sumberdaya air secara kumulatif pada suatu tapak dapat pula 
memperhitungkan suplesi air bumi (deep water) yang dapat dimanfaatkan 
melalui pompanisasi. Kualitas air permukaan untuk irigasi didasarkan kepada 
kriteria dari FAO. Kriteria kebutuhan air irigasi untuk padi sawah berda
sarkan kepada kriteria Badan Litbang Pertanian (1998) dan Oldeman et al., 
(1980). Sedangkan kebutuhan air untuk tanaman pangan lahan kering ber
dasarkan kriteria dari FAO dan CSRI (1981 dalam Badan Litbang Pertanian, 
1998) 

Untuk pengembangan tanaman tertentu di dalam suatu wilayah saat ini yang 
juga perlu menjadi perhatian adalah faktor pasar dari hasil yang natinya 
dapat diperoleh. Faktor pasar akan menentukan keseriusan petani mengem
bangkan tanaman yang telah direkomendasikan berdasarkan evaluasi kemam
puan lahan untuk tanaman tertentu. 

PENUTUP 

Pada umumnya semua jenis tanaman dapat tumbuh di wilayah yang 
kesesuaian lahannya untuk pertanian. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua 
jenis tanaman dapat tumbuh optimal di wilayah tersebut. Hal ini karena tiap
tiap jenis tanaman mempunyai persyaratan tumbuh yang berbeda-beda. 
Dengan demikian, supaya produksi dapat optimal maka harus dipadukan 
antara kesesuaian lahan untuk pertanian dan persyaratan tumbuh tiap-tiap 
jenis tanaman (crop requirement). 

Faktor ketersediaan air merupakan kendala utama dalam pengembangan 
tanaman. Potensi ketersediaan air dari curah hujan dan air permukaan masih 
memungkinkan untuk mendukung pengembangan tersebut. Sumber daya air 
perlu dilestarikan dan dimanfaatkan lebih optimal, serta pemanfaatan tek
nologi budidaya yang hemat air. 

Faktor pemasaran hasil tanaman yang direkomendasikan juga harus menjadi 
perhatian utama untuk pengembangan tanaman suatu wilayah. Untuk itulah 
pengembangan tanaman dalam suatu wilayah selain memadukan factor teknis 
agronomi juga harus memperhatikan prospek pemasaran. 
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