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SAMBUTAN

KEPALA LPPM UNIDA GONTOR

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (SNP DIKTI) pada Pasal 5, standar kompetensi lulusan 
adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan 
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan. Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan 
penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu 
tertentu. Ketersediaan bahan ajar merupakan salah satu faktor 
pendukung untuk meningkatkan penguasaan konsep dan teori 
tersebut.

Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun secara 
sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses 
perkuliahan. Buku yang berisi bahan ajar umumnya ditulis sebagai 
buku ajar yang berfungsi untuk membantu dosen dan mahasiswa 
dalam perkuliahan. Adanya bahan ajar tertulis, menjadikan dosen 
tidak perlu terlalu banyak menyajikan materi di kelas. Dosen 
akan lebih punya waktu untuk memberikan bimbingan kepada 
mahasiswa. 

Sedangkan bagi mahasiswa, buku ajar dapat meningkatkan 
kegembiraannya (karena tidak terus menerus mendengar ceramah 
dosennya, dan dapat belajar aktif mandiri melalui membaca) 
dan mampu memperkaya informasi yang diterimanya. Buku ajar 
berbeda dengan buku teks. Perbedaannnya tidak hanya pada 
format, tata letak dan perwajahan, tetapi terutama pada orientasi 
dan pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya.
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Maka atas dasar itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
pada Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor mengapresiasi dengan 
terbitnya buku ajar yang berjudul Pengantar Ilmu Pertanian 
Terpadu Berkelanjutan. Semoga tidak hanya memberi manfaat 
kepada penulisnya saja, tetapi juga untuk menambah gairah 
dalam membangun iklim akademik baik untuk Program Studi 
Agroteknologi dan juga membangun iklim akademik di lingkungan 
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.

Akhirnya kita berharap karya penulis menjadi amal 
jariyahnya. Dan semoga kebaikan, keberkahan dan keutamaan 
senantiasa mengiringi hidup dan kehidupan kita semua. 

Wassalamu ‘Alaikum Wr Wb.

Ponorogo, 19 April 2017

Dr. Muh Fajar Pramono, M.Si
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KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam kepada 
Alloh SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya , saya 
selaku pribadi dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Darussalam (UNIDA) Gontor, menyambut baik dan memberikan 
apresiasi yang tinggi kepada penulis atas penerbitan Buku Ajar 
dengan judul Pengantar Ilmu Pertaian Terpadu Berkelanjutan.

Penerbitan buku ajar ini tidak terlepas dari arahan 
kebijakan bapak Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor 
dan kebijakan kebijakan strategis yang telah dicanangkan oleh 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIDA 
Gontor serta kerja keras penulis, untuk mewujudkan terciptanya 
sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan berarti di 
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Dengan terbitnya buku 
ajar ini dapat menjadi referensi dan menambah khazanah keilmuan 
bagi para mahasiswa, dosen maupun praktisi di bidang pertanian 
di lingkungan Universitas Darussalam(UNIDA) Gontor khususnya 
dan di Indonesia pada umumnya.

Pertanian Terpadu Berkelanjutan merupakan sebuah 
konsep pembangunan pertanian yang holistik, arif dan bijak, tidak 
merusak, melindungi keseimbangan ekosistem alam seluruhnya 
yang sejalan dengan nilai nilai dasar di dalam Al-Qur’an. Setidaknya 
ada beberapa nilai dasar di dalam al-Qur’an yang sejalan dengan 
konsep pertanian terpadu berkelanjutan. Pertama adalah nilai 
keseimbangan (al-Mizan) yang tersurat di dalam QS Ar-Rohman 
ayat 7-9  
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)َوالسََّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن ( 

dan QS Al-Mulk ayat 3- 4:

)ُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَْيِ يـَنـَْقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي (

Kedua nilai kemanfaatan bagi seluruh penciptaan Alloh SWT 
atas semua makhluq –Nya yang tersurat di dalam Surah Al-Imron 
ayat 191: 

)ٱلسَّٰمٰوِت َوٱْلَْرِض َربّـََنا َما َخَلْقَت ٰهَذا ٰبِطلًۭ ُسْبٰحَنَك َفِقَنا َعَذاَب ٱلنَّار( 

Ketiga nilai kemaslahatan bahwa manusia tidak boleh 
merusak bumi dan seisinya dalam proses pembangunan apapun di 
dunia termasuk pembangunan pertanian yang tersurat di dalam QS 
Al-A’rof ayat 56 :

َن ٱْلُمْحِسِنَي( )َوَل تـُْفِسُدو۟ا ِف ٱْلَْرِض بـَْعَد ِإْصٰلِحَها َوٱْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعاۚ  ِإنَّ َرْحََت ٱللَِّ َقرِيٌب مِّ

 Pembangunan pertanian terpadu berkelanjutan yang sejalan 
dengan nilai nilai dasar di dalam al Qur’an ini, merupakan wujud 
implementasi dari visi misi Program studi Agroteknologi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor 
yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan  di bidang  Sains dan Teknologi 
khususnya di bidang pertanian.

Semoga dengan selalu mengharapkan ridho dari Alloh SWT, 
buku ajar ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam 
proses pembangunan pertanian yang Qur’ani dan Islami di masa 
mendatang. Besar harapan kami buku ajar ini akan menjadi langkah 
awal yang baik yang akan selalu dikembangkan, diperbaiki, 
direvisi demi terwujudnya referensi pertanian Islam di dunia yang 
menjadi cita-cita Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam 
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Gontor sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan berarti menuju 
International University. Aaamiiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor

Dwi Rifianto, SH. M.Si
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PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan buku 
ini. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi agung Muhammad 
SAW yang telah membawa umat ini dari masa kegelapan hingga 
masa terang benderang di bawah naungan panji Islam.

Buku ini kami beri judul “ pengantar ilmu pertanian terpadu 
berkelanjutan” yang sering disingkat sebagai PIPT. Buku ini ditulis 
dengan pendanaan yang bersumber dari Universitas Darussalam 
Gontor, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
pada tahun 2016-2017. Buku ini merupakan buku pegangan 
dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang 
pertanian secara umum maupun khusus pada pertanian terpadu 
berkelanjutan. Harapan kami buku ini juga bisa menjadi bagian 
dari sumbangsih kami dalam mengajarkan kepada ummat tentang 
kebaikan Islam khususnya dalam bidang pertanian. Kami selaku 
penulis membuka pintu lebar bagi para pembaca untuk saran dan 
kritiknya guna kesempurnaan buku ini ke depan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada 
Ketua program studi Agroteknologi dan Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi atas bimbingan dan doronganya dalam menyelesaikan 
buku ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih pada semua 
pihak yang telah berperan serta dalam menyumbangkan ide dan 
masukan untuk kesempurnaan buku ini.

Ponorogo 12 November 2017

Penulis
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BAB I

SEJARAH PERTANIAN

Pertanian berasal dari kata “tani” yang artinya bercocok tanam. 
Sementara dalam bahasa Inggris di terjemahkan sebagai 

“Agriculture” dari dua kata “Agri” yang berarti bercocok tanam dan 
“Culture” yang berarti budaya. Padanan pertanian dalam berbagai 
bahasa adalah “Pertanian merupakan sektor awal yang berkembang 
di dunia melebihi sektor yang lainnya”. Ada sesudah zaman atau 
era berburu, pada awalnya pertanian merupakan sebuah usaha 
untuk memenuhi pangan individu atau kelompok. Di awal masa, 
pertanian dilakukan secara amat sederhana dengan metode dan 
peralatan yang sederhana pula. Proses bertani atau bercocok tanam 
dimulai dengan cara berpindah di sekitar aliran sungai kemudian 
merambah ke tempat lain dengan cara yang sedikit lebih maju. 

Pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian 
sebagian besar rakyat Indonesia dan hampir di seluruh dunia. 
Untuk itu sektor pertanian menjadi sektor primer yang harus selalu 
diperhatikan. Sektor pertanian telah menyumbang sebagian besar 
pendapatan domestik bruto (PDB/GDP), ketenagakerjaan, dan 
ekspor. Berbagai komoditas pertanian telah menorehkan tinta emas 
dalam peran membangung negara, contohnya: gula, karet, dan teh 
menjadi komoditas yang unggul dalam kegiatan ekspor Indonesia. 
PDB di sektor pertanian pada dekade 1970 dan 1980 an tumbuh 
lebih dari 3% pertahun.
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Fase pengembangan pertanian di Indonesia menurut 
Reksohadiprojo (2010) dikategorikan dalam beberapa fase sesuai 
dengan masa kepemerintahan yang ada di Indonesia, baik sejak 
masa kolonial, kemerdekaan maupun reformasi. Fase fase tersebut 
meliputi:
1. Orde perumusan dan awal masa tetesan minyak  (1815-1950). 
2. Masa perbaikan metode tetesan minyak (1950-1960). 
3. Bimbingan Massa (BIMAS)(1960-1970).
4. Masa awal pendidikan mekanisasi(1970-1999)
5. Otonomi lokal(1999-2006)
6. Atonomi lokal dalam undang undang agrarian (2006 – sekarang)

Gambar 1. Perbandingan jenis sumber pencaharian masyarakat 
Indonesia

Luas lahan pertanian sebagai faktor utama dalam 
pengembangan pertanian di Indonesia mengalami perubahan masa 
demi masa dan dari penguasa satu ke penguasa lainnya. Luas lahan 
pertanian di Indonesia dapat dilihat dari tabel 1 berikut:
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Sejarah Pertanian

Tabel 1. Luas lahan Pertanian di Indonesia Periode 2008 -2012 (H
a)

N
o

Jenis Lahan
Tahun (luas lahan (H

a))

2008
2009

2010
2011

2012

1
Saw

ah
7.991.564

8.068.427
8.002.552

8.094.862
8.132.346

a. Saw
ah Irigasi 

4.828.476
8.068.427

4.893.128
4.924.172

4.417.582

b.Saw
ah N

on Irigasi 
3.162.988

3.163.220
3.109.424

3.170.690
3.714.764

2
Tegal

11.707.380
11.782.332

11.877.777
11.626.219

11.949.727

3
Ladang

5.328.863
5.428.689

5.334.545
5.697.171

5.260.081

4
Lahan sem

entara belum
 ter-

pakai
15.003.359

14.880.526
14.754.249

14.378.586
14.252.383

Total
40.031.166

40.159.974
39.969.123

39.796.838
39.594.537

Laju konversi lahan
+1,003

-0,995
-0,996

-0,995
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Luas lahan pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 
menunjukkan penurunan yang signifikan dari 40.031.166 ha pada 
tahun 2008 menurun menjadi 39.594.537 ha pada tahun 2012, atau 
berkurang hampir 1 % di seluruh Indonesia. Namun demikian 
lahan yang tidak/belum termanfaatkan mengalami penurunan. 
Adanya penurunan jumlah lahan terpakai baik sawah, tegal 
ataupun ladang ternyata juga diiringi dengan adanya pemanfaatan 
optimal dari lahan tidur (tidak terpakai) sehingga ini mengurangi 
derasnya pengurangan lahan secara umum baik untuk perumahan 
ataupun pemanfaatan non pertanian yang lain. 

Laju pengurangan lahan sawah irigasi cukup disayangkan, 
adanya pengurangan jumlah lahan sawah irigasi juga dimungkinkan 
karena adanya kualitas jaringan irigasi yang kurang memadai. 
Sehingga, lahan yang mulanya terairi dengan irigasi lambat laun 
seiring dengan umur jaringan irigasi yang tua membuat tidak dapat 
terairi, yang pada puncaknya sawah menjadi kategori non irigasi. 
Namun demikian, sistem irigasi bukan menjadi faktor tunggal 
dalam laju penurunan lahan sawah ini, banyak faktor lain yang 
saling terkait mulai dari faktor kebijakan hingga faktor perilaku 
praktek budidaya pertanian masyarakat setempat.
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BAB II

PERTANIAN DI INDONESIA

2.1 Pendahuluan

Pertanian sangat mempengaruhi terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangnnya. Nusantara 
terkenal di berbagai negara dengan hasil bumi berupa rempah 
rempah. Banyak pedagang yang datang ke Nusantara untuk 
mendapatkan bahan perdagangan hasil bumi berupa pala, rempah- 
rempah, kayu wangi dan sebagainya.

Pertanian di Indonesia berkembang mulai dari masa 
kerajaan Hindu, kerajaan Budha  dan sampai pada masa kerajaan 
Islam. Pada abad 4 – 15 Masehi, sektor pertanian menjadi tulang 
punggung kehidupan perekonomian kerajaan – kerajaan di 
Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung berkembangnya 
pertanian di masa kerajaan antara lain : faktor cuaca dan iklim di 
Indonesia yang hangat sepanjang tahun dan selalu mendapatkan 
sinar matahari, faktor ekologi pertanian yang masih seimbang dan 
keanekaragaman hayati yang tinggi sangat mendukung dalam 
kegiatan pertanian; faktor keagamaan yang mengajarkan manusia 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan makannya; faktor sosial petani 
di pedesaan yang guyup rukun dan saling berbagi ilmu dan tekun 
menjalankan pertanian membuat teknologi pertanian semakin 
berkembang; faktor distribusi hasil pertanian yang lancar dengan 
adanya perdagangan pangan dalam kerajaan maupun ke luar 
kerajaan; faktor pengaruh asing dari pedagang – pedagang di luar 
kerajaan atau di luar Indonesia yang membawa komoditas tanaman 
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baru maupun teknologi pertanian baru.

Sumatera sebagai pengekspor lada abad XV – XVII, dan 
Jawa sebagai eksportir beras sampai abad XIX. Tekstil impor dari 
Cina dan India. Sebelum atau Pra kolonial Belanda tahun  1300 
- 1500 M, Jawa sebagai masyarakat “hidrolis” yang didasarkan 
pada pertanian sawah. Pemerintahan Kerajaan Majapahit sudah 
mengembangkan bangunan – bangunan air. Bangunan air yang 
ditemukan antara lain : saluran air, waduk, kanal, dan kolam air. 
Bangunan air ini digunakan untuk saluran air irigasi buat lahan 
pertanian dan saluran untuk mengalirkan air sungai ke waduk. 
Waduk difungsikan untuk penampungan dan penyimpanan air 
serta untuk mengendalikan banjir. Kerajaan Majapahit berdiri pada 
tahun    1294 – 1478 M.

Kerajaan Malaka berdiri tahun 1480 – 1528 M, dengan 
memanfaatkan perairan sebagai jalur perdagangan pertanian.  Jalur 
pelayaran Malaka - pantai timur Sumatera membawa : lada, sutra, 
damar, hasil hutan lainnya, madu, lilin, kapas rotan, dan beras. 
Jalur pelayaran Malaka - Sunda membawa : lada, asam jawa, bahan 
pangan, pinang, dan air. Jalur pelayaran Jawa Barat - Jawa Tengah 
- Jawa Timur membawa : beras, bahan makanan, lada, asam jawa. 
Jalur perdagangan Jawa Barat – pantai barat Sumatera membawa: 
kuda.  Kapas, madu, lilin, tir, rotan, lada dikirim ke Jawa (Jateng, 
Jatim) dari Sumatera Selatan. Jalur pelayaran Jawa - Bali - Lombok 
- Sumbawa membawa : bahan pangan, kuda. Jalur pelayaran Bali - 
Lombok - Sumbawa - Timur Sumba membawa kayu cendana. Jalur 
pelayaran Maluku - pulau rempah dan Timur Sumba – Maluku 
membawa: pala, cengkeh, bunga pala. Jalur pelayaran Jawa - Malaka 
- Kalimantan Selatan membawa : bahan pangan. Jalur pelayaran 
Sulawesi Selatan - Maluku – Jawa – Brunei – Siam - Semenanjung 
Malaka membawa : beras.
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Bangsa Eropa ke Indonesaia mencari barang dagangan 
berupa rempah yang sangat dicari konsumen di pasaran Eropa. 
Awal abad 16 Portugis dan Spanyol sampai ke pulau Maluku dan 
berkompetisi mengambil alih serta memonopoli perdagangan 
rempah dari sultan - sultan Maluku. Menjelang akhir abad 16 
Inggris sampai ke Ternate dan mendapatkan cengkeh dalam 
jumlah banyak. Inggris mendirikan East India Company (EIC) untuk 
menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. Akhir Abad 16 
Belanda mencapai Ambon dan membawa pulang rempah dalam 
jumlah besar. VOC didirikan sebagai wadah untuk menyatukan 
perusahaan – perusahaan dagang dan mengurangi persaingan antar 
perusahaan dari Belanda. Pertengahan Abad 17 VOC menguasai 
jalur maritim untuk pelayaran dan perdagangan. Kuatnya 
keberadaan VOC di Inodesia baik dari segi perdagangan, militer 
maupun politik, menyebabkan VOC mendominasi perdagangan 
rempah menguasai Indonesaia dan meminta petani membayar 
upeti atau membayar pajak.

Pada masa penjajahan bangsa Belanda, pertanian Indonesai 
mulai berkembang menjadi industrialisasi pertanian. Kolonial 
Belanda mulai mengembangkan komoditi pertanian yang dapat 
dijual di perdagangan dunia. Kolonial Belanda membangun pusat– 
pusat penelitian pertanian dan memberikan kesempatan kepada 
pemilik modal Eropa untuk berinvestasi di perkebunan.

2.2 Pertanian Indonesia Saat Kolonial

2.2.1 Pertanian Saat Kolonial Bangsa Eropa

Hasil bumi Indonesia berupa rempah – rempah (pala, 
cengkeh, kayu manis) dalam perdagangan dimonopoli VOC 
(verenigde oostindische compagnie) yang berdiri tahun 1602. VOC 
didirikan untuk mengurangi persaingan antar perusahaan dagang 
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Belanda. VOC memonopoli cengkeh di Ambon. VOC meningkatkan 
produksi cengkeh dengan cara memaksa petani menanam cengkeh. 
Pada tahun 1680, produksi cengkeh naik 100%, kenaikan produksi 
cengkeh mengakibatkan harga cengkeh di pasaran dunia turun. 
VOC melakukan pengaturan budidaya cengkeh untuk mengurangi 
kelebihan produksi cengkeh. Pegaturan budidaya cengkeh 
dilakukan dengan penebangan beberapa tanaman cengkeh yang 
sudah berproduksi.

Pada tahun 1696, VOC membawa benih kopi dari India untuk 
diujicobakan ditanam di daerah Priangan, Jawa Barat. Tanaman 
kopi yang ditanam di Priangan menghasilkan panenan sangat 
baik, sehingga menguntungkan VOC. Aturan Priangan (Preanger 
Stelsel) mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan hasilnya 
diserahkan kepada VOC.

Tahun 1829 Johannes van den Bosch mengusulkan 
Cultuurstelsel (tanam paksa). Sistem tanam paksa adalah aturan 
yang dibuat kolonial Belanda yang mengharuskan (memaksa) 
penduduk pribumi membayar pajak kepada pemerintah kolonial 
Belanda dalam bentuk hasil pertanian yang laku keras di pasaran 
dunia. Tanaman yang harus dibudidayakan antara lain : tebu, kopi, 
tembakau, nila, kapok, pinang, gambir.

Pada tahun 1830, van den Bosch ditunjuk sebagai Gubernur 
Jendral pelaksana tanam paksa. Aturan dari tanam paksa antara lain: 
 Setiap desa diharuskan menggunakan tanahnya untuk 

menanam tanaman ekspor, terutama kopi, tebu dan nila 
(Indigofera tinctoria L.)

 Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman komoditi 
ekspor dibebaskan dari pembayaran pajak

 Bagi yang tidak memiliki tanah berkewajiban bekerja di 
perkebunan kolonial Belanda selama 66 hari.
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Program tanam paksa sangat menguntungkan bagi 
pemerintahan kolonial Belanda. Komoditi kopi, nila dan gula 
mengalami produksi yang besar pada tahun 1845 - 1850, sehingga 
harga kopi, nila dan gula mengalami kemerosotan. Kopi dan gula 
merupakan komoditi paling menguntungkan, sedangkan komoditi 
cengkeh, nila, teh, kayu manis dan tembakau memberikan 
keuntungan sedikit bagi kolonial Belanda. 

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan “Undang Undang 
Agraria” (agrarische wet) pada tahun 1870. Penerapan hukum agraria 
tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda menghapus tanam 
paksa dan memberi kesempatan swasta membangun perkebunan 
di Indonesia. Undang Undang agraria memberikan kesempatan 
swasta menyewa tanah dalam jangka panjang (sampai 75 tahun). 
Petani pribumi menjadi buruh di wilayahnya sendiri. 

Tanam paksa dan berdirinya perkebunan - perkebunan 
swasta memiliki dampak positif dan negatif terhadap rakyat 
Indonesia. Dampak positif antara lain : masyarakat mengenal 
berbagai macam tanaman komersial (kina dan lain-lain) dan 
mengetahui cara budidaya serta perawatannya. Dampak negatif 
yang sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia antara lain : 

 adanya persaingan perebutan lahan dan air irigasi antara 
tanaman pangan dan perkebunan; 

 terjadinya ledakan hama sehingga menyebabkan puso (gagal 
panen)

 terjadinya bencana alam seperti banjir dan kemarau panjang
 terjadi bencana kelaparan karena sedikitnya bahan makan

Terpuruknya kondisi pertanian rakyat Indonesia membuat 
pemerintah kolonial Belanda mengupayakan berbagai cara untuk 
memperbaiki produksi beras. Upaya yang dilakukan antara lain : 
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 mengirim tenaga ahli untuk belajar budidaya padi
 melakukan percobaan lahan (demonstrasi) tanaman introduksi 

(antara lain : kacang tanah, kedelai, singkong dan beberapa 
jenis sayuran dari Eropa).

 mengangkat inspektor (penyuluh pertanian)

Rakyat Indonesia yang terjajah oleh kolonial Belanda setiap 
saat melakukan perjuangan melawan kolonial Belanda. Mulai 
banyaknya perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda, 
maka tahun 1901, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan 
politik etis atau politik balas budi. Politik ini dijalankan untuk 
membendung arus perjuangan rakyat Indonesia. Politik etis atau 
politik balas budi kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ada 
3 kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda, yaitu :
1. Memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia
2. Membuat saluran irigasi pertanian
3. Melaksanakan migrasi/transmigrasi ke lahan pertanian/

perkebunan baru

Pada tahun 1902, luas irigasi 173.000 bau (123.571 ha). 
Bangunan irigasi brantas (jatim) dan Demak (Jateng) seluas 96.000 
bau (68.571 ha) (Booth, 1998). Irigasi tanaman pangan mengalami 
kekurangan, irigasi tanaman tebu melimpah, sehingga terjadi 
krisis pangan. Pada daerah irigasi dikembangkan sistem pergiliran 
tanaman (glebagan) untuk mengatur jumlah tanaman pangan dan 
tanaman tebu. Sistem pergiliran tanaman sebagai tonggak awal 
munculnya cultuur plan. Terjadi ekstensifikasi pertanian akibat 
adanya saluran irigasi pada tahun 1870 - 1900.

Pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan kajian 
ilmiah untuk pertanian sejak didirikannya kebun raya Bogor 
tahun 1817. Pada awalnya kebun raya hanya bertujuan untuk 
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mempelajari tumbuhan yang berguna dan berfungsi ilmiah, serta 
sebagai tempat koleksi tanaman. Kebun raya berkembang menjadi 
penelitian dan koleksi tanaman bernilai ekonomi (tanaman pangan 
dan perkebunan). Tahun 1880, seorang ahli botani Dr. Melchior 
Trueb mulai meneliti penyebab penyakit sereh pada tanaman tebu. 
Tahun-tahun berikutnya kebun raya mendirikan berbagai macam 
laboratorium penelitian (tanah, botani, hama penyakit, agrokimia, 
farmakologi). Pada 1902 M, didirikan lembaga penelitian padi 
dan palawija, sebagai cikal bakal penyuluhn dan pendidikan 
pertanian. Pada 1907 M, pembuatan petak-petak demonstrasi untuk 
menunjukkan hasil - hasil penelitian. Tahun 1910 M berdiri dinas 
penyuluhn pertanian. 

Balai penelitian swasta yang didirikan oleh perkebunan 
swasta yang sampai saat ini bisa kita temui antara lain :
1. P3GI (Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia), 

Pasuruan, Jawa Timur. Balai penelitian ini meneliti budidaya 
dan hama penyakit tanaman tebu, pemuliaan tanaman tebu, 
pengamatan mutu tebu dan gula dan lain sebagainya.

2. Balai penelitian teh di Bogor, Jawa Barat.
3. Balai penelitian kopi dan kakao di Jember, Jawa Timur.

2.2.2 Pertanian Saat Kolonial Jepang

 Pertanian Indonesia masa kolonial Jepang mengalami 
kemunduran dalam segi produktifitas dan peningkatan dalam 
segi teknologi. Kolonial Jepang pada bulan November tahun 1943 
mengeluarkan program Kinkyo Shokuryo Taisaku (Tindakan-tindakan 
mendesak mengenai bahan makanan) (Kurasawa, 1993). Program 
ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan terutama padi. 

Kolonial Jepang membuat beberapa kegiatan pendukung 
dalam peningkatan produksi pangan, antara lain : 
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1). Pengenalan Jenis Padi Baru

Petani di Jawa mengenal 2 jenis padi yaitu padi bulu dan 
padi cere (padi tidak berbulu). Padi berbulu memiliki citarasa nasi 
yang enak dan disukai masyarakat Jawa dibandingkan padi cere. 
Beberapa kelemahan padi bulu antara lain : produktifitas sangat 
rendah; tidak tahan terhadap kekeringan; tidak toleran terhadap 
lahan kritis / lahan tidak subur dan umur panen yang panjang. 

Kolonial Jepang memerlukan bahan pangan dalam jumlah 
yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan para tentara. 
Kolonial Jepang meminta petani Jawa untuk menanam padi cere dan 
memperkenalkan jenis padi baru. Kolonial Jepang memperkenalkan 
beberapa jenis padi horai dari Taiwan. Jenis padi horai merupakan 
padi Jepang yang sudah lama tercampur dengan padi lokal Taiwan. 
Padi horai termasuk dalam subspesies padi indica dan hampir 
indentik dengan padi cere tetapi umur panennya lebih singkat. 
Kolonial Jepang melakukan penelitian intensif dalam Noji Shinkenjo 
(Stasiun percobaan pertanian) di Bogor untuk mendapatkan jenis 
padi baru yang sesuai dengan kondisi ekologi Jawa dan memiliki 
produktifitas tinggi. Padi horai Taiwan direkomendasikan untuk 
ditanam petani Jawa karena umur panennya lebih pendek, sehingga 
kebutuhan pangan cepat terpenuhi. 

2). Inovasi Teknik - Teknik Penanaman

Penanaman padi yang dilakukan oleh petani Jawa masih 
secara acak dan tidak teratur serta tidak mengikuti garis lurus. 
Penanaman seperti ini menurut kolonial Jepang sebagai salah 
satu sebab rendahnya produktifitas padi di Jawa. Kolonial Jepang 
menerapkan beberapa inovasi teknik penanaman padi untuk 
meningkatkan produksi padi. 

Inovasi tenik penanaman padi yang dianjurkan kolonial 
Jepang antara lain : 
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A). Penanaman padi sistem garis lurus dengan jarak tertentu

Kolonial Jepang merekomendasikan jarak tanam padi yang 
ideal di Jawa adalah 20 cm x 20 cm. Petugas penyuluhan dari 
kolonial Jepang mengawasi proses penanaman padi dengan ketat. 
Cara mempermudah pelaksanaan penanaman padi sistem garis 
lurus yaitu dua orang petani memegang tali panjang yang memiliki 
simpul atau tanda setiap 20 cm. Petani yang lain menanam padi 
pada setiap simpul atau tanda tersebut. Pelaksanaan penanaman 
padi dengan cara mundur ke belakang setelah padi ditanam.

B). Umur bibit yang ditanam lebih muda (umur bibit 20 - 25 
hari setelah sebar)

Umur bibit padi yang lebih muda akan menghasilkan jumlah 
anakan padi yang banyak pada setiap rumpunnya. Bibit padi 
yang lebih muda akan lebih cepat tumbuh ketika dipindah tanam 
dibandingkan dengan bibit padi yang berumur tua.

C). Kedalaman tanam padi tidak lebih dari 2 cm.

Penanaman bibit padi yang terlalu dalam membuat 
pertumbuhan akar terhambat dan pembentukan anakan sedikit. 
Penanaman bibit padi yang terlalu dangkal membuat tanaman 
mudah rebah dan hanyut terbawa aliran air.

3). Demplot dan Latihan yang Ditujukan Bagi Petani

Pelatihan penerapan teknologi budidaya padi dilakukan oleh 
kolonial Jepang supaya petani Jawa dapat menerapkan teknologi 
pertanian. Pelatihan penerapan inovasi teknologi pertanian 
dilaksanakan untuk mendorong peningkatan produksi pangan 
sebagai logistik kebutuhan perang. Pelatihan juga sebagai alat 
propaganda supaya petani dapat membela kolonial Jepang dalam 
mengahadapi perang Asia Timur Raya.
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4). Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perluasan Sawah

Kolonial Jepang mulai membangun beberapa sarana irigasi 
dan drainase di lahan pertanian. Pembukaan lahan baru untuk 
pertanian di Jawa menyebabkan kerusakan hutan. Alih fungsi 
hutan menjadi persawahan. 

Program yang dilaksanakan kolonial Jepang pada akhirnya 
belum bisa meningkatkan produksi pangan terutama produksi 
padi. Ada beberapa penyebab gagalnya, antara lain:
1) Para lelaki yang bekerja di pertanian sangat sedikit. 

Hal ini dikarenakan lelaki dimobilisasi untuk membangun 
benteng pertahanan, membangun infrastruktur jalan, bekerja di 
pertambangan dan mengikuti pelatihan kemiliteran. Romusha 
merupakan tenaga kerja paksa laki - laki yang diambil kolonial 
Jepang untuk dipekerjakan di proyek - proyek milik kolonial 
Jepang. Banyaknya laki - laki yang bekerja di luar pertanian 
membuat produksi pertanian menurun.

2) Kelangkaan sapi untuk mengolah tanah.
Setiap desa diwajibkan untuk menyetor 2 ekor sapi 

pendukung logistik tentara Jepang. Berkurangnya jumlah sapi 
menyebabkan kelangkaan sapi untuk dijadikan penggerak alat 
pengolah tanah. Tanah sawah yang tidak terolah menyebabkan 
produksi pertanian menurun.

3) Serangan hama tikus.
4) Negara di Asia mengalami musim kemarau yang panjang pada 

tahun 1944 menyebabkan kegagalan panen pertanian.
5) Kolonial Jepang mengatur hasil panen pertanian.

Hasil panen pertanian diatur sebagai berikut : 40% 
untuk petani, 30% harus diserahkan ke “lumbung desa” dan 
30% harus dijual kepada pemerintah kolonial Jepang dengan 
harga yang sangat rendah mencapai 50% harga di pasaran. 
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Pendapatan hasil pertanian yang sangat rendah membuat 
petani kekurangan modal dalam melakukan budidaya tanaman 
selanjutnya.

6) Rakyat diwajibkan menyerahkan harta kekayaan kepada 
pemerintah kolonial Jepang.

Rakyat diwajibkan menyerahkan barang - barang 
berharga (perhiasan emas dan berlian), hewan ternak dan 
bahan makanan. Kewajiban menyerahkan harta kekayaan 
menyebabkan petani kekurangan pangan dan modal untuk 
melaksanakan budidaya tanaman.

7) Komoditas tanaman perkebunan dibatasi.
Kolonial Jepang hanya mengijinkan 2 jenis komoditas 

tanaman perkebunan, yaitu tanaman karet dan kina yang 
dapat menunjang kebutuhan militer Jepang. Perluasan tanam 
untuk tanaman kopi, teh dan tembakau dihentikan, sedangkan 
komoditas tanaman tersebut sangat laku di pasaran dunia. 
Beberapa tanaman perkebunan banyak yang dilarang untuk 
direhabilitasi, sehingga tanaman yang sudah tua akan mati 
dan jika masih bertahan hidup maka hasil produksinya 
rendah. Berkurangnya tanaman perkebunan menyebabkan 
berkurangnya produksi tanaman perkebunan dan menurunkan 
perekonomian petani.

2.3 Pertanian Setelah Kemerdekaan

2.3.1 Landreform

Landreform merupakan reformasi agraria (pertanahan) 
yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Landreform setelah 
kemerdekaan dijalankan sebagai jalan untuk menghapus segala 
macam hak - hak asing dan konsensi - konsensi kolonial atas tanah. 
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UU Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet) merupakan UU yang 
dibentuk dan disahkan oleh kolonial Belanda. Pada UU Agraria 
tahun 1870, kolonial Belanda memberikan ijin dan memfasilitasi 
perusahaan – perusahaan Eropa untuk mengelola perkebunan di 
Indonesia dalam memproduksi komoditi ekspor. Landreform pada 
masa pemerintahan Presiden Soekarno mulai dilaksanakan pada 
tahun 1960. Berlakunya Undang - undang Pokok Agraria (UUPA) 
No. 5 tahun 1960, maka negara diberi wewenang untuk ikut 
campur tangan mengatur sumber daya alam sebagai alat produksi 
dan pengaturan tersebut dibuat untuk sebesar - besar kemakmuran 
rakyat. Pelaksanaan UUPA tahun 1960 maka kepemilikan tanah 
oleh masyarakat dibatasi, ada batas maksimum kepemilikan dan 
penguasaan tanah. Masyarakat yang memiliki tanah berlebih 
(melebihi batas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah), 
tanahnya akan disita negara dan akan dibagikan kepada petani 
yang tidak memiliki tanah garapan. Pelaksanaan UUPA tahun 1960 
didampingi dengan pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil. Tujuan pelaksanaan landreform di Indonesia 
adalah untuk memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah 
bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk petani.  

Landasan Oprasional dalam melaksanakan Landreform 
antara lain:
1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960
2. Undang-Undang (UU) No. 56 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian
3. UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah 

Pertanian
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi
5. PP No. 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 

224 tahun 1961
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 tahun 1974 
tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Land Reform

7. PP No. 4 tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara 
Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

8. Instruksi Presiden (Inpres) No. 13 tahun 1980 tentang Pedoman 
Pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960

9. Keputusan Presiden (Keppres) No. 54 tahun 1980 tentang 
Kebijaksanaan Pencetakan Sawah

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 
tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah dan Obyek 
Land Reform Secara Swadaya

11. UU No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang

2.3.2 Revolusi Hijau dan Swasembada Pangan

Swasembada pangan pernah dicapai Indonesia pada tahun 
1984. Presiden Soeharto mencanangkan pembangunan pertanian 
melalui Pelita (pembangunan berencana lima tahun). Sektor 
prioritas dalam pembangunan pertanian adalah mengamankan 
kebutuhan pangan dan memproduksi komoditas tanaman untuk 
ekspor. Pada PELITA 1 yang menjadi prioritas : 
1. Swasembada beras, jagung dan tanaman polowijo
2. Peningkatan produksi tanaman komoditas ekspor dan tanaman 

pengganti impor
3. Penggunaan dan konservasi sumberdaya tanah dan air
4. Perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi melalui pendapatan 

yang lebih adil

Usaha untuk mewujudkan swasembada beras dilakukan 
dengan budidaya padi secara intensif dan ekstensif. Luas area 
pertanaman padi ditingkatkan. Semakin luas areal pertanaman 
padi diharapkan hasil panen semakin banyak dan pengelolaan 
lebih mudah. Budidaya padi secara intensif melalui program panca 
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usaha tani dan sapta usaha tani. 

Intensifikasi pertanian yang dilaksanakan pemerintah 
dengan panca usahatani dan sapta usaha tani dianggap sebagai 
revolusi hijau. Revolusi hijau (green revolution) adalah perubahan 
yang sangat cepat untuk memproduksi bahan pangan. Revolusi 
hijau mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern. 

Istilah revolusi hijau dicetuskan oleh William S. Gaud. 
Revolusi hijau pertama dilaksanakan di Meksiko. Revolusi hijau 
di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi padi 
supaya mampu berswasembada beras. Pelaksanaan revolusi hijau 
didukung dengan program Bimas dan Inmas tahun 1965 - 1970. 
Bimas (bimbingan massa) merupakan penyuluhan yang intensif 
untuk petani penanam padi dengan bantuan dukungan sarana 
produksi (benih, pupuk, pestisida) dan modal (kredit). Inmas 
(intensifikasi massa) merupakan program pendamping Bimas 
yang ditujukan untuk petani yang lebih berdaya dan mampu 
membayar tunai pengadaan benih, pupuk dan pestisida. Program 
Bimas dan Inmas memiliki kekurangan dan kelemahan. Program 
tersebut diganti dengan program BND (bimbingan nasional yang 
disempurnakan). Pada tahun 1979 pemerintah membuat program 
baru yang bernama Insus (intensifikasi khusus). Pada tahun 1980an 
pemerintah melaksanakan program SUPRAINSUS (SI). Indonesia 
mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.

Revolusi hijau di Indonesai dijalankan dengan panca usaha 
tani dan sapta usaha tani. Pada saat Bimas dan Inmas program 
intensifikasi padi dilaksanakan melalui panca usahatani.

Panca Usahatani :
1. Menggunakan benih varietas unggul
2. Pengolahan tanah pertanian
3. Pemberian air irigasi tanaman yang cukup
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4. Pemberian pupuk 
5. Pemberantasan hama penyakit (pestisida)

Sapta usahatani dilaksanakan sebagai penyempurna panca 
usaha tani. Pelaksanaan sapta usahatani pada saat pelaksanaan 
INSUS. Sapta usahatani :
1. Menggunakan varietas benih unggul
2. Pengolahan lahan pertanian
3. Pemberian air irigasi yang cukup
4. Pemberian pupuk
5. Pemberantasan hama penyakit (pestisida)
6. Penanganan panen dan pasca panen
7. Pemasaran hasil panen

Kegiatan pertanian semakin berkembang sehingga mengem-
bangkan sapta usaha tani menjadi 10 teknik budidaya padi :
1. Varietas unggul
2. Pengolahan tanah sempurna
3. Benih bermutu dan berlabel
4. Pupuk berimbang
5. ZPT (zat pengatur tumbuh) dan pupuk cair
6. Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan 

konsep PHT (pengendalian hama terpadu)
7. Penerapan pola tanam
8. Penanganan pasca panen
9. Penggunaan air irigasi secara teratur dan efisien
10. Populasi tanaman >200.000/ha

2.4 Sistem Pertanian di Indonesia

2.4.1 Sistem Pertanian Perladangan 

Pertanian ladang yang dilaksanakan oleh masyarakat 
Indonesia yaitu dengan membuka hutan untuk dijadikan tempat 
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budidaya. Hutan yang sudah dibuka untuk dijadikan ladang 
ditanami tanaman pangan selama 1 sampai 2 tahun kemudian 
ditinggalkan supaya ladang mengalami suksesi menjadi hutan 
skunder atau padang rumput. Perladangan seringkali dilaksanakan 
dengan mengandalkan air hujan. 

 Peladangan merupakan suatu sistem pertanian yang sifatnya 
membuka lahan pertanian dengan melakukan pembakaran dan 
ditanami tanaman secara tidak berkesinambungan (Conclin, 1957 
dalam Iskandar 1992). Banyak istilah yag digunakan untuk sistem 
perladangan di daerah tropis. Beberapa buku ilmiah berbahasa 
Inggris menyebutkan perladangan dengan sebutan “shifting 
cultivation”. Ada lebih dari 48 sebutan perladangan dalam Bahasa 
Inggris. Di Indonesia sebutan perladangan tergantung dari daerah 
masing – masing, contohnya : “huma” di Jawa Barat, “juma” di 
Sumatera. “Umai” di Kalimantan. 

 Kegiatan perladangan dilaksanakan oleh masyarakat 
Indonesia yang masih menempati daerah dengan hutan yang masih 
luas. Perladangan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, 
terutama di pulau Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan sistem 
perladangan di Indonesia menjadi sistem pertanian menetap, 
yaitu antara lain: bertambahnya jumlah penduduk, kekurangan 
tenaga kerja, perkembangan alat – alat pertanian dan perubahan 
kesuburan tanah. Pertambahan penduduk meningkatkan 
kebutuhan pangan. Budidaya tanaman pangan semakin 
ditingkatkan dan masa bero ladang semakin berkurang, sehingga 
kesuburan ladang berkurang. Perkembangan ekonomi membuat 
masyarakat banyak yang beraktifitas diluar ladang, sehingga pada 
waktu persiapan lahan dan waktu penanaman kekurangan tenaga 
kerja. Berkembangnya peralatan mekanisasi pertanian membuat 
masyarakat mengembangkan pertanian yang lebih intensif. 
Perubahan kesuburan tanah ladang diakibatkan oleh sedikitnya 



21

Pertanian di Indonesia

masa bero ladang dan berkurangnya luas hutan. Masa bera yang 
pendek membuat tanah ladang belum mampu meningkatkan 
kesuburannya. Kesuburan tanah ladang yang berkurang dan tanpa 
adanya pemakaian pupuk membuat hasil pertaniannya berkurang.

Perladangan Suku Baduy di Jawa Barat

Aktivitas perladangan suku Baduy dengan mengambil 
patokan pada perputaran bintang. Saat mulai menyiapkan lahan 
dan tanam disesuaikan dengan keadaan bintang. Apabila bintang 
yang jadi patokan sudah bergeser atau hilang tidak boleh menanam. 
Apabila tetap menanam akan terserang hama penyakit.

Menurut Iskandar (1992), bintang yang dijadikan patokan 
oleh masyarakat Baduy dalam berladang adalah bintang “kidang” 
(wuluku atau orion belt) dan bintang “kartika” (gumarang atau 
pleiades). Bintang Kartika akan muncul lebih dahulu daripada 
bintang kidang dengan selisih waktu kurang lebih 2 minggu. 
Ungkapan – ungkapan dalam berladang yaitu :

1. Tanggal kidang turun kujang. Munculnya bintang kidang harus 
mulai beraktifitas di ladang, mulai membersihkan ladang atau 
menebang tanaman pohon yang terlalu tinggi dan besar.

2. Kidang ngarangsang kudu ngahuru. Bintang kidang pada posisi 
matahari pagi, sehingga, harus melakukan pembakaran sisa–
sisa tebangan.

3. Kidang nyuhun atawa contong ka barat kudu ngaseuk. Bintang 
kidang tepat di atas kepala atau mulai condong ke barat, 
sehingga harus tanam padi.

4. Kidang marem, turun kungkang, ulah melak pare. Bintang kidang 
menghilang akan turun kungkang, sehingga dilarang menanam 
padi. Apabila tetap menanam padi ada kemungkinan besar 
tanaman padi akan diserang hama penyakit.

Tata guna lahan di suku Baduy dibagi menjadi 3 zona. Zona 
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pertama, daerahnya datar, berada di kaki bukit, dipergunakan 
untuk pemukiman dan dukuh lembur (hutan kampung). Zona 
kedua, daerah di atas zona pertama atau daerah di lereng bukit, 
diperuntukkan sebagai lahan pertanian intensif (ladang, kebun, 
dan kebun campuran). Ladang dibentuk dari hutan yang dibuka. 
Kebun merupakan ladang habis ditanami padi dan jagung 
tetapi masih ditanami singkong dan ubi jalar. Kebun campuran 
merupakan ladang yang ditanami tanaman ekonomis (kopi, pisang, 
talas, durian, aren), sehingga ladang selalu dipelihara dan tidak 
sampai diberokan. Zona ketiga, merupakan daerah di puncak 
bukit, sebagai lahan konservasi yang tidak boleh dijadikan ladang.

Aktivitas yang dilaksanakan masyarakat suku Baduy dalam 
berladang secara umum sebagai berikut :

A. Menetapkan Lahan Garapan

Lahan yang digunakan untuk berladang merupakan hutan 
skunder, bekas ladang yang sudah diberakan lebih dari 3 tahun. 
Indikator pemilihan lahan untuk ladang baru antara lain : 
1. Macam – macam tanah. Macam – macam tanah digolongkan 

berdasarkan warna, kandungan air dan kandungan batu.
a. Warna tanah digolongkan menjadi 3, yaitu: warna 

merah, warna putih dan warna hitam. Tanah berwarna 
merah menandakan kurang subur. Tanah berwarna 
putih menandakan cukup subur. Tanah berwarna hitam 
menandakan subur dan banyak humus.

b. Berdasarkan kandungan air, maka tanah dibedakan menjadi 
2, yaitu: tanah lengket dan tanah tidak lengket. Tanah lengket 
tidak baik untuk pertanian karena aerasi udara di dalam 
tanah kurang. Tanah tidak lengket cukup baik digunakan 
untuk pertanian karena aerasi udara di dalam tanah baik.

c. Berdasarkan kandungan batu, maka tanah dibedakan 
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menjadi 2 macam, yaitu: tanah berbatu-batu dan tanah 
tidak berbatu-batu. Tanah berbatu-batu kurang baik untuk 
pertanian. Tanah tidak berbatu-batu cukup baik untuk 
pertanian.

2. Kandungan humus. 

Lahan yang baik untuk dijadikan ladang adalah lahan yang 
memiliki banyak seresah dan humus.

3. Kemiringan lahan (lereng bukit)

Lahan yang miring memiliki kesuburan tanah yang rendah dan 
hanya dijadikan ladang satu kali. Lahan yang datar memiliki 
kesuburan tanah yang baik sehingga seringkali dijadikan 
ladang selama 2 kali berturut – turut.

4. Jenis – jenis tumbuhan

Lahan yang subur dicirikan dengan banyak ditumbuhi Piper 
aduncum (sirihan), Macaranga sp. (mara), Flemingia lineata 
(othok othok) dan Kleinhovia hospital (paliasa). Lahan yang 
kurang subur akan banyak ditumbuhi tanaman Simplocos 
cochinchinensis, Vernonia arborea, Eugenia lineata (penjalin), Ficus 
grossularoides (ki ciat).

B. Menyiapkan Lahan Garapan

Pembukaan hutan skunder dilakukan 2 tahap. Tahap 
pertama, menebang tumbuhan semak belukar. Tahap kedua, 
memangkas ranting – ranting dan cabang – cabang pohon yang 
besar atau pohon bernilai ekonomis dan menebang pilih jenis 
pohon – pohon tertentu. Pembakaran semak belukar yang sudah 
dipotong dan mengering dilakukan pada malam hari. Pada malam 
hari udara dingin, sehingga api tidak mematikan atau mengganggu 
tanaman yang lainnya. 
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C. Tanam

Tanaman pisang ditanam terlebih dahulu sebelum tanam 
padi. Jarak tanah pisang disesuaikan dengan berapa lama ladang 
akan ditanami. Pisang ditanam dengan jarak lebar untuk ladang 
yang akan ditanami selama 2 tahun berturut - turut. Pisang akan 
ditanam agak rapat apabila ladang hanya ditanami selama 1 tahun. 

Benih padi ditanam dengan cara ditugal, setiap lubang 
berisi 5 butir padi. Bersamaan dengan tanam padi, kadangkala 
ditanam juga berbagai jenis tanaman lainnya. Tanaman yang 
ditanam di ladang antara lain: kacang – kacangan, jagung, terung, 
labu, mentimun, ubi jalar, dan sebagainya. Cajanus cajan dan 
Vigna hanjeli biasanya ditanam satu lubang. Jenis – jenis tanaman 
merambat ditanam dekat pohon. Pada saat menyiangi padi tahap 
kedua biasanya ditanami singkong.

D. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman padi yang dilakukan adalah dengan 
penyiangan rumput. Penyiangan rumput dilakukan 2 kali pada 
saat umur 1 bulan dan 2 bulan. Tanaman padi yang terserang hama 
penyakit diobati dengan cara menaburkan ramu – ramuan yang 
terdiri dari abu sisa pembakaran, daun mengkudu, kulit jeruk dan 
lain - lain. Ramuan tersebut sebelum disebarkan malamnya diberi 
mantra – mantra dengan cara menceritakan dongeng tentang dewi 
padi.

E. Panen

Waktu panen di ladang bergilir. Tanaman pertama yang 
dipanen adalah jagung dan terung yang berumur 3 bulan. Bulan 
selanjutnya memanen trubus dan mentimun suri (berumur 4 bulan). 
Bulan selanjutnya adalah memanen wijen dan labu (berumur 5 
bulan). Tanaman padi mulai dipanen pada saat umur 6 bulan. 
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Tanaman padi dipanen secara tradisional menggunakan ani – ani. 
Potongan batang padi diikat, ikatan padi tersebut disebut pocong. 
Padi yang sudah diikat dikeringkan terlebih dahulu sebelum 
disimpan.

F. Menyimpan Hasil

Padi yang sudah kering disimpan di lumbung padi. Padi 
untuk konsumsi dipisahkan dengan padi yang akan digunakan 
sebagai bibit penanaman tahun depan.

Perladangan di Maluku Tengah

Sistem perladangan di Maluku Tengah
1. Tanaman kintal. Tanaman yang ditanam di sekitar pemukiman 

atau pekarangan. Tanaman yang ditanam terdiri dari multi 
fungsi dan multi strata. Tanaman yang dibudidayakan terdiri 
dari tanaman semusim, tanaman pepohonan, tanaman obat 
dan rempah - rempah. Tanaman kintal bisa disebut sebagai 
tanaman pekarangan.

2. Kabong (kebun), merupakan sebidang tanah yang dibentuk 
dengan cara membuka/menebang hutan primer (ewang) 
atau menggunakan aong (kabong yang diberokan). Kabong 
ditanami tanaman pangan (jagung, ubi, keladi, singkong, 
ubi rambat dan padi), tanaman kacang - kacangan, tanaman 
sayuran, dan tanaman buah. Kabong sebagai sumber pangan 
dan sumber pendapatan masyarakat. Kabong ditanami dalam 
beberapa tahun, kemudian diberokan. Kabong yang diberokan 
dibiarkan atau disebut aong. Kabong yang ditanami tanaman 
tahunan (kelapa, cengkeh, buah - buahan) lama - lama akan 
membentuk kebun permanen atau yang disebut dusung.

3. Dusung (dusung/agroforestry), memiliki variasi tanaman 
yanag cukup tinggi. Dusung ditanami tanaman perdagangan, 
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tanaman sayuran dan tanaman buah - buahan. Tanaman 
perdagangan antara lain : durian, langsat, duku, sirsat, kakao, 
pala dll. Tanaman buah - buahan anata lain : durian, langsat, 
duku, kucapi, sirsat, kelapa dll). Tanaman sayuran : belinjo, 
petai, matel dll.

4. Aong, adalah bekas kebun yang ditinggalkan untuk 
memulihkan kesuburan tanaman. Setelah beberapa tahun 
masyarakat akan kembali ke aong untuk membuka kebun baru. 
Aong yang ditinggalkan lama kelamaan akan tumbuh kembali 
menjadi hutan sekunder.

5. Ewang (hutan primer/hutan skunder yang jauh dari pemukiman 
dan pohonya sudah lebat).

Perubahan Pola Perladangan 

Perladangan di Jawa dan Bali mulai menurun pada tahun 
1880. Penurunan peladangan terjadi pada tahun 1880 sampai 1980. 
Perladangan  berubah dan berkembang menjadi : agroforestry, 
padang penggembalaan dan pertanian menetap. Agroforestry 
berkembang karena adanya tanaman berkayu yang memiliki 
nilai lebih tinggi atau sama dengan tanaman pangan. Padang 
penggembalaan (sistem pastura) berkembang dengan adanya 
pemanfaatan lahan bero sebagai sumber pakan bagi ternak. 
Pertanian menetap sebagai bentuk intensifikasi pertanian. Pada 
pertanian menetap sistem bero yang berfungsi untuk meningkatkan 
kesuburan tanah digantikan dengan pemberian pupuk kandang, 
kompos, tanaman penutup tanah dan pupuk kimia buatan.

2.4.2 Sistem Pertanian Sawah

Pertanian sawah merupakan usaha pertanian yang 
dilaksanakan di lahan dataran rendah dan dataran tinggi yang 
dibatasi oleh pematang. Pertanian sawah lebih mengutamakan 
kegiatan penanaman tanaman padi. Pertanian sawah menurut air 
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irigasinya dibedakan menjadi: sawah yang mendapat pengairan 
dari air irigasi sungai dan sawah yang mendapat pengairan dari air 
sumur (air tanah). 

2.4.3 Sistem Pertanian Pekarangan 

Pekarangan merupakan tanah di sekitar rumah tinggal dan 
memiliki batas – batas yang jelas. Pertanian yang dilaksanakan di 
pekarangan antara lain budidaya tanaman pangan, tanaman hias, 
tanaman kayu tanaman obat dan beberapa tanaman pengahsil 
bumbu-bumbuan.

2.4.4 Sistem Pertanian Talun (Tegal Pekarangan)

Sistem pertanian talun dikembangkan di lahan – lahan kering 
yang jauh dari sumber mata air. Talun sebagai sistem pertanian 
campuran yang kompleks, biasanya lebih banyak dilaksanakan 
diluar perkampungan di Jawa Barat.

2.4.5 Sistem Pertanian Pasang Surut

Usaha pertanian yang dilaksanakan di tanah yang 
dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai atau laut (air payau). 
Waktu terjadi pasang air sungai atau laut membuat lahan akan 
tergenang air. Budidaya tanaman padi lokal yang resisten terhadap 
genangan sebagai salah satu solusi. Metode surjan sebagai salah 
satu solusi teknik budidaya di lahan pasang surut.

2.4.6 Sistem Pertanian Lahan Kering

Usaha pertanian yang dilaksanakan di lahan tanpa batas 
pematang dan sistem pengairan mengandalkan dari air hujan. 
Sistem pertanian lahan kering paling banyak dilaksanakan di 
daerah dataran tinggi yang tidak memiliki saluran irigasi. Tanaman 
pangan ditanam saat musim hujan. Tanaman berkayu ditanam 
untuk mengurangi erosi tanah. 
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2.4.7 Sistem Campuran Tanaman Tahunan (agroforestry)

Masyarakat Indonesia sudah lama melaksanakan kegiatan 
menanam berbagai macam pepohonan (tanaman pohon) dengan 
atau tanpa tanaman semusim dalam satu lahan. Agroforestry di 
Indonesia disebut sebagai wanatani. Agroforestry di Indonesia 
dilaksanakan di lahan pekarangan (dekat perumahan) dan lahan 
hutan. Agroforestry memiliki fungsi ekonomi penting bagi 
masyarakat setempat. Agroforestry bermanfaat untuk mengelola 
keanekaragaman hayati tanaman berkayu.

2.4.8 Sistem Pertanian Perkotaan

Budidaya pertanian di areal perkotaan mulai dilaksanakan 
di kota - kota di Indonesia. Pertanian perkotaan dilaksanakan 
dengan memanfaatkan lahan – lahan sempit di perkotaan dan 
lahan terlantar serta lahan – lahan di delta – delta sungai. Pertanian 
perkotaan mengembangkan sistem budidaya di atas atap rumah 
dan vertikultur di dinding perkantoran atau rumah. Tanaman 
yang dibudidayakan diperkotaan antara lain: tanaman sayuran 
dan tanaman berkhasiat obat. Pertanian di perkotaan juga dapat 
mengembangkan perikanan air tawar. 

Pertanian perkotaan memiliki manfaat yang positif, 
antara lain: meningkatkan nilai gizi dan kesehatan masyarakat, 
memperbaiki lingkungan hidup di perkotaan dan meningkatkan 
perekonomian keluarga. 

2.5 Ciri Pertanian di Indonesia

2.5.1 Pertanian Tropika

Pertanian di Indonesia dipengaruhi oleh iklim tropis. 
Indonesia mendapatkan sinar matahari penuh sepanjang tahun, 
sehingga dapat melaksanakan budidaya tanaman sepanjang tahun. 
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Suhu di daerah tropika yang hangat mendukung kegiatan berbagai 
macam komoditas tanaman.

2.5.2 Pertanian Dataran Tinggi dan Rendah

Pegunungan di Indonesai membentang di beberapa pulau. 
Daerah pegunungan Indonesia memiliki suhu yang dingin dengan 
curah hujan yang lebat. Daerah pegunugan sebagai dataran tinggi 
yang dingin dapat diusahakan untuk kegiatan pertanian budidaya 
tanaman subtropis. Daerah di bawah pegunungan memiliki 
suhu yang panas dengan air irigasi dari sungai. Daerah di bawah 
pegunungan sebagai dataran rendah untuk kegiatan budidaya 
tanaman tropis.

2.5.3 Pertanian Iklim Kering dan Basah

Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan) 
memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki iklim basah dengan 
kelembaban udara yang tinggi. Pada daerah iklim basah banyak 
dilakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura serta 
tanaman berkayu. Indonesia tengah (NTT) memiliki curah hujan 
yang rendah sehingga memiliki iklim kering dengan curah hujan 
yang rendah. Iklim kering seringkali dicirikan dengan daerah 
savana. Pada daerah iklim kering banyak digunakan untuk usaha 
berternak hewan.

2.5.4 Pertanian Hutan Tropika dan Padang Rumput

Curah hujan yang tinggi mendukung terbentuknya hutan 
tropika. Hutan tropika kaya akan keanekaragaman spesies binatang 
dan tumbuhan. Kegiatan pertanian di hutan tropika lebih banyak 
pada kegiatan pengambilan hasil hutan. Pertanian padang rumput 
terdapat pada daerah dengan curah hujan rendah. Pertanian padang 
rumput lebih didominasi oleh kegiatan peternakan dan madu.
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2.5.5 Pertanian (Perikanan) Darat dan Laut

Danau dan sungai yang banyak di Indonesai terdapat 
berbagai jenis ikan endemik yang dapat dilestarikan dan 
dibudidayakan. Perairan laut yang luas dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan budidaya rumput laut.

2.5.6 Pertanian Lahan Rawa, Lahan Kering dan Lahan Basah

Pertanian lahan rawa merupakan pertanian yang 
dilaksanakan pada daerah yang tergenang sepanjang tahun. 
Pertanian lahan kering merupakan kegiatan pertanian pada lahan 
yang tidak memiliki aliran irigasi dan hanya mengandalkan air 
hujan, serta pelaksanaan budidaya tanaman dilaksanakan pada 
musim penghujan. Pertanian lahan basah merupakan pertanian 
yang dilaksanakan pada lahan yang mendapatkan air irigasi 
sepanjang tahun.

2.5.7 Pertanian Lahan Beririgasi, Lahan Tadah Hujan, Lahan Sawah 
Lebak dan Lahan Pasang Surut.

Lahan beririgasi merupakan lahan yang mendapatkan 
aliran air sepanjang tahun dari aliran sungai. Lahan tadah hujan 
merupakan lahan yang tidak memiliki aliran irigasi dan hanya 
mengandalkan air dari turunnya hujan. Lahan pasang surut 
merupakan lahan yang berada di sekitar pantai atau sekitar sungai 
besar dan pada saat terjadi air pasang (sungai dan laut) maka air 
akan masuk ke lahan.

2.6 Klasifikasi Pertanian

1. Pertanian Rakyat

Petani merupakan masyarakat yang memiliki mata 
pencaharian atau kegiatan ekonominya melakukan budidaya 
pertanian dalam skala kecil. Petani dibantu keluarganya dalam 
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melakukan usahatani. Ciri utama pertanian rakyat yaitu melakukan 
kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga 
dan sisanya dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya. 
Pertanian rakyat mengusakan pertanian dalam luasan lahan 
yang sempit dengan menejemen sederhana. Kegiatan pertanian 
dilaksanakan di sawah, ladang dan pekarangan rumah.

Pada lahan sawah petani menanam tanaman pangan 
seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya. Ladang seringkali 
ditanami tanaman pohon (tanaman yang dipanen kayunya) dan 
tanaman jagung serta ubi kayu. Pekarangan rumah lebih banyak 
ditanami tanaman pohon dan tanaman buah serta sayuran. Sistem 
pertanaman di pekarangan rumah hampir seperti wanatani. Petani 
juga melakukan budidaya ternak pada lahan pekarangannya. 
Ternak yang dipelihara dalam jumlah kecil. Ternak kecil seperti 
ayam dan itik dibudidayakan untuk kebutuhan kegiatan adat 
(tasyakuran panen padi dll.) dan kebutuhan pangan keluarga. 
Ternak besar seperti sapi dan kambing dibudidayakan untuk 
cadangan keuangan apabila petani memerlukan biaya hidup dalam 
jumlah banyak. Ternak sapi dipilih supaya sisa - sisa pertanian tidak 
terbuang sia–sia dan dimanfaatkan sebagai pakan sapi.

2. Perkebunan

Perkebunan merupakan usahatani komoditi tanaman tertentu 
yang komersial. Skala perkebunan berdasarkan luasan lahan 
usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan atau kapasitas 
pabrik, maka perkebunan dibedakan menjadi perkebunan besar 
dan perkebuanan rakyat. Perkebunan besar adalah perkebuanan 
yang dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan 
hukum. Perkebunan besar terdiri dari : perkebunan besar negara 
(BUMN) dan perkebunan besar swasta (perusahaan nasional 
dan internasional). Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang 
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dikelola oleh rakyat dengan pengelolaan secara berkelompok 
atau perorangan. Perkebunan rakyat belum memiliki badan 
hukum. Komoditi tanaman yang dibudidayakan adalah kelompok 
tanaman pangan dan tanaman non pangan. Jenis tanaman yang 
dibudidayakan adalah tanaman semusim dan tanaman tahunan. 
Tanaman semusim merupakan tanaman perkebunan berumur 
pendek dan pemanenannya dilakukan satu atau beberapa kali masa 
panen untuk satu kali penanaman. Tanaman tahunan merupakan 
tanaman perkebunan berumur panjang (lebih dari satu tahun) dan 
panennya dilakukan lebih dari satu kali masa panen selama satu 
kali penanaman.

3. Perhutanan

Perhutanan milik negara : BUMN seperti Perhutani yang 
mengelola hutan untuk produksi tanaman kayu. Perhutanan sosial : 
hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan 
desa (HD), hutan rakyat (HR), hutan adat.
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BAB III

PROFESI PETANI

3.1 Pendahuluan

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan 
pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu 
keahlian. Profesi merupakan sebuah pekerjaan, tetapi tidak semua 
pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki karakteristik sendiri yang 
membedakannya dari pekerjaan lainnya. Profesi mengandalkan 
suatu keterampilan atau keahlian khusus, pekerjaan dilaksanakan 
sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, pekerjaan sebagai 
sumber utama nafkah hidup, pekerjaan dilaksanakan dengan 
melibatkan pribadi atau jiwa yang mendalam.

Ciri - ciri profesi : 1) pengetahuan khusus yang diperoleh 
melalui pendidikan dan pengalaman bertahun tahun; 2) kaidah dan 
standar moral yang sangat tinggi, setiap pelaku profesi mendasarkan 
pada kode etik profesi; 3) Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 
meletakkan setiap kepentingan pribadi diatas kepentingan 
masyarakat; 4) izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, izin 
khusus berfungsi untuk menjamin berlangsungnya nilai - nilai 
kemanusiaan yang berupa keselamatan dan keamanan hidup 
masyarakat; 5) kaum profesional biasanya menjadi anggota dari 
suatu profesi.

 Syarat suatu profesi :
1. Melibatkan kegiatan intelektual
2. Menggeluti satu bidang ilmu yang khusus
3. Merupakan persiapan profesional yang alami dan bukan hanya 
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sekedar latihan
4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan
5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen
6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
8. Menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik

Tanggung jawab profesi :
1. Mencapai kualitas yang tinggi dan efektifitas baik dalam proses 

maupun produk hasil kerja profesional
2. Menjaga kompetensi sebagai profesional
3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang 

berhubungan dengan kerja yang profesional
4. Menghormati perjanjian, persetujuan dan menunjukkan 

tanggungjawab

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau 
pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan 
mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Selain profesional akan 
melakukan kegitan tersebut sebagai hobi untuk senang - senang 
atau untuk mengisi waktu luang saja. Ciri-ciri  profesional : 1) 
orang yang tahu akan keahlian dan ketrampilannya, 2) meluangkan 
waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya tersebut, 3) hidup dari 
profesi tersebut, 4) bangga akan pekerjaannya.

Kode etik profesi : adalah pedoman sikap, tingkah laku 
dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan 
sehari - hari. Prinsip etika profesi: 1) Tanggungjawab, terhadap 
pelaksanaan pekerjaan dan hasil kerjanya; 2) Keadilan, menuntut 
untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya; 3) 
Otonomi, setiap profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam 
menjalankan profesinya.
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Tujuan kode etik Profesi, untuk :
1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
8. Menentukan baku standar profesi

3.2 Petani Sebagai Profesi

Petani adalah sebuah profesi bagi sebagian besar 
masyarakat di pedesaan. Sebagain besar petani di Indonesia masih 
menganggap kegiatan bertani bukan sebagai profesi, kebanyakan 
masih menganggap pekerjaan sebagai petani itu pekerjaan yang 
kurang bergengsi dan mereka melaksanakan pertanian sebagai 
suatu keterpaksaan karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa 
dilakukannya. Petani dianggap sebagai pekerjaan yang diwariskan 
atau turun temurun dari orang tua dan nenek moyang.

Masyarakat yang mendapatkan warisan tanah sawah dari 
orang tuanya akan berusaha menjadi petani. Sedangkan yang 
tidak memiliki warisan tanah akan berusaha bekerja sebagai buruh 
tani. Petani memiliki lahan garapan sawah yang sempit, sehingga 
kebanyakan mereka melakukan usaha tani sebagai petani dan 
sebagai buruh tani. 

Status kepemilikan lahan pertanian mempengaruhi seorang 
petani tetap bertahan dalam profesinya sebagai petani. Status 
kepemilikan lahan pertanian yang dikerjakan bisa milik sendiri 
maupun lahan dari sewa milik orang lain. Luas lahan pertanian 
yang diusahakan juga berperan penting dalam medorong eksistensi 
petani sebagai petani. Rata rata responden petani di kecamatan 
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Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki lahan sekitar 1,5 – 2,0 Ha. 
Menurut petani dengan luasan lahan tersebut sudah mampu untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga (Ulum dan Sulistinah, 2017).

Sikap petani terhadap profesi petani yang dijalaninya 
memiliki beberapa penilaian yaitu : netral, positif dan negatif. 
Sikap netral yang ditunjukkan oleh petani sebagai ungkapan 
bahwa perekonomian petani tidak terlalu bergantung dengan 
kegiatan pertanian. Petani memiliki pekerjaan diluar usaha taninya. 
Penilaian positif dan negatif dari petani terhadap profesi petani, 
maka tidak akan menghalangi orang untuk tetap bekerja sebagai 
petani. Sikap positif petani terhadap profesi petani yaitu : a). Petani 
sebagai pekerjaan yang mulia, b). Bangga sebagai petani, c). Bertani 
memberikan kehidupan yang lebih tenang, d). Hasil pertanian 
pasti diperlukan banyak orang sehingga mudah menjualnya. Sikap 
negatif petani terhadap profesi petani yaitu : a). Pekerjaan petani 
tidak banyak untungnya, b). Tidak mengharapkan anaknya menjadi 
petani (Astuti, 2016)

3.3 Petani Sebagai Profesi yang Mulia

Islam menganjurkan manusia untuk menanami lahan dan 
menjadikan lahan sebagai kawasan yang produktif. Petani adalah 
profesi mulia yang ada sejak jaman adanya kehidupan ini hingga 
kiamat nanti. Pada dasarnya profesi ini akan terus ada sepanjang 
manusia masih hidup. Kemulian profesi petani bukan saja pada 
ranah material tapi pada ranah spiritual keagamaan yang tinggi 
sebagaimana tercantum dalam hadits

“Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau pohon, 
kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, 
melainkan apa yang dilakukannya itu menjadi sedekah baginya” 
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas).
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Sebagian sahabat menganggap orang bekerja untuk 
mengolah dan memanfaatkan lahan sebagai karyawan Alloh. 
Sebagian Ulama menyatakan bahwa mata pencaharian yang paling 
baik adalah petani. Menurut mereka, dengan bertani seseorang 
dianggap makan dari hasil tangannya sendiri, sesuai hadits. 

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik apa yang 
dihasilkan oleh tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari 
apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri” (Riwayat Al-Bukhari dari 
Al-Miqdam)

Anjuran Menanami Lahan Tidur

Islam telah mensyariatkan pertanian dalam berbagai 
aspeknya, salah satunya adalah pengolahan tanah, kita dianjurkan 
untuk selalu menanami setiap lahan yang ada dan dilarang 
mengosongkanya tanpa tanaman apapun. Hal ini tentunya 
mengandung sisi sosial ekonomi yang kuat untuk kehidupan 
manusia, dengan adanya tanaman maka manfaat dan barokahnya 
akan jauh lebih banyak, bukan saja untuk manusia tapi untuk 
makhluk hidup yang lain. Pantaslah jika penggarap/pengelola 
pertanian memiliki hak atas tanah mati/kosong yang tidak dikelola 
sebelumnya.

“Barangsiapa mengelola tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain 
maka dialah yang berhak (atas tanah itu)”. (riwayat Al-Bukhari dari 
A’isyah)

“Barangsiapa yang menghidupkan (memanfaatkan) tanah yang mati 
(tidak dimiliki orang lain) maka tanah itu menjadi miliknya”. (Riwayat 
At-Tirmidzi dari Jabir bin ‘Abdillah)

Aturan dan Kunci Sukes Bertani

Pertanian Islam yang sukses menurut Husna dan Obe 
dirumuskan menjadi empat prinsip dalam pertanian Islami yaitu:   
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1) Aturan Islam terhadap kepemilikan lahan dan tenaga kerja, 2) 
Metode irigasi, 3) Perbaikan teknik pengelolaan dan pendekatan 
ilmiah dalam pertanian, 4) Introduksi jenis komoditas baru.

1. Aturan Islam terhadap kepemilikan lahan dan tenaga kerja

Peraturan Islam dalam kepemilikan tanah dan hak-hak 
pekerja muncul diantara abad ke-8 sampai abad 12. Hal ini yang 
sering disebut sebagai masa revolusi pertanian Islam, dengan 
tersebarnya lahan pertanian untuk kepemilikan yang beragam 
tidak hanya oleh pria tapi juga oleh kaum wanita. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : “ َمْن أَْعَمَر  ُ َعْنَها، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى للاَّ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي للاَّ
ُ َعْنهُ  أَْرًضا لَْيَسْت ِلََحٍد فَُهَو أََحقُّ “ . قَاَل ُعْرَوةُ : قََضى بِِه ُعَمُر َرِضَي للاَّ

فِي ِخَلفَتِِه

“Dikisahkan oleh ‘Aisha: Nabi berkata, “Barangsiapa yang 
menghidupkan (memanfaatkan) tanah yang mati (tidak dimiliki 
orang lain) maka tanah itu menjadi miliknya. Urwa berkata, “Umar 
memberikan keputusan yang sama dalam kekhalifahannya.» (Shahih 
Bukhori, no. 2335)

Banyak sekali hadits Rasulullah Muhammad S.A.W. yang 
terkait dengan kepemilikan lahan pertanian, serta pentingnya 
pemerataan hasil pertanian bahkan penyimpanan hasil pertanian. 
Hadits tersebut di atas menunjukkan konsen Islam yang tinggi 
terkait dengan dunia pertanian. 

Pekerja baik wanita dan laki laki memiliki hak yang diatur 
dalam syariat dalam mengelola lahan pertanian sehingga tercipta 
sebuah kondisi yang adil dan merata. Peraturan dasar dalam 
mengerjakan lahan pertanian termaktub dalam salah satu hadits 
Rasulullah S.A.W.
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ِ، َحدَّثَنِي نَافٌِع، َعِن اْبِن ُعَمَر ـ  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَْيِد للاَّ ثَنَا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ
رضى هللا عنهما ـ قَاَل َعاَمَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم َخْيبََر بَِشْطِر َما يَْخُرُج 

ِمْنَها ِمْن ثََمٍر أَْو َزْرعٍ . 

“Nabi (ملسو هيلع هللا ىلص) membuat kesepakatan dengan orang-orang di Khaibar 
bahwa mereka akan memiliki setengah buah dan vegetasi dari tanah yang 
mereka tanam”(HR Bukhori 2329). 

2. Metode Irigasi

Pengairan dalam pertanian memegang peranan penting, 
demikian juga dalam Islam. Pengairan memiliki arti tersendiri 
dalam bertani karena akan memiliki dampak pada hukum syariat 
yang berlaku. Dalam Qur’an pengairan yang alami tercatat salah 
satunya adalah air hujan.

ُهَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء ۖ لَُكْم ِمْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن

“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 
sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) 
tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu 
menggembalakan ternakmu” (Q.S An Nahl 10).

Perbedaan pada model pengairan telah diatur dalam Islam, 
hal ini menunjukkan Islam tidak semata mengurusi perkara 
ukhrowi saja. Sebagaimana termaktub dalam hadits Nabi

ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِي يُونُُس  ثَنَا َعْبُد للاَّ ثَنَا َهاُروُن ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَهْيثَِم اْلَْيِليُّ َحدَّ َحدَّ
ِ َصلَّى  ِ َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل للاَّ ْبُن يَِزيَد َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد للاَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم فِيَما َسقَْت السََّماُء َواْلَْنَهاُر َواْلعُيُوُن أَْو َكاَن بَْعًل اْلعُْشُر َوفِيَما   ُ للاَّ

ُسِقَي بِالسََّوانِي أَْو النَّْضحِ نِْصُف اْلعُْشِر

“Telah menceritakan kepada Kami [Harun bin Sa’id bin Al Haitsam 
Al Aili], telah menceritakan kepada Kami [Abdullah bin Wahb], telah 
mengabarkan kepadaku [Yunus bin Yazid] dari [Ibnu Syihab] dari [Salim 
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bin Abdullah] dari [ayahnya], ia berkata; Rasulullah shalla Allahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda: “Pertanian yang diairi hujan, sungai dan mata 
air atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah sepersepuluh, dan 
pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau dengan 
ember maka zakatnya seperdua puluh.” ( HR  Abu Dawud  no. 1361).

Pengairan juga menjadi perhatian khusus para saintis 
Islam pada masa keemasan, dengan munculnya berbagai macam 
teknologi dalam pengairan diantaranya Qanat (pompa hidrolis 
otomatis dengan memanfaatkan daya dorong air) serta Suhayl 
(kanal air). Selain itu, air adalah bagian yang terpenting dalam 
pengelolaan pertanian hingga sekarang.

3. Perbaikan teknik pengelolaan dan pendekatan ilmiah dalam 
pertanian

Teknik pengelolaan dalam pertanian telah dirumuskan 
oleh Ibn Awwam pada akhir abad ke-12 diantaranya dengan 
meningkatkan kualitas tanah melalui penambahan berbagai macam 
bahan organik. Selain itu ia merumuskan tanah dengan berbagai 
klasifikasinya. Sumber air pengairan dalam pertanian juga ia 
rumuskan dengan memberikan nominasi air hujan sebagai model 
pertanian terbaiknya. 

4. Introduksi jenis komoditas baru yang berkualitas baik

Introduksi berbagai jenis benih komoditas baru telah 
dilakukan sepanjang sejarah Islam, hal ini banyak dilakukan 
selama perjalanan kaum muslim ke berbagai daerah misalnya 
Indian, Malayu, Persia, Yaman, dan Afrika. Introduksi ini juga tidak 
terlepas dari peran Ulama dan Umara selama masa penyebaran 
Islam diberbagai belahan dunia.
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BAB IV

TANAH

4.1 Pendahuluan

Tanah merupakan lapisan bumi terluar yang lembut dan 
sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup. Tanah memiliki arti 
penting bagi manusia. Tanah bagi manusia bukan hanya sebagai 
tempat berpijak dan tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat 
untuk melangsungkan kehidupan dan sumber perekonomian. 
Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung 
perkembangan peradaban manusia. Masyarakat Mesopotamia 
mengembangkan pertanian kuno dengan memanfaatkan tanah 
untuk budidaya pertanian dalam rangka menghasilkan bahan 
pangan dan produk lain yang diperlukan. 

Tanah sebagai tempat hidup dan tempat pelapukan semua 
makhluk hidup. Di dalam tanah terdapat sirkulasi kehidupan yang 
sangat indah yang diciptakan oleh Allah S.W.T. Manusia diciptakan 
dari tanah dan dikembalikan di tanah. Segala makhluk hidup 
yang meninggal akan mudah terdekomposisi di dalam tanah oleh 
mikroba tanah. Tanah menyimpan berbagai misteri kehidupan. 
Manusia dan hewan memerlukan tanaman sebagai bahan makanan 
pokoknya. Tanaman memerlukan nutrisi, air dan udara untuk 
pertumbuhannya. Nutrisi tanaman berasal dari pelapukan batuan 
dan dekomposisi bagian - bagian tubuh makhluk hidup di dalam 
tanah.

Tanah terbentuk dari pelapukan batuan induk yang 
dipengaruhi oleh iklim, makhluk hidup, relief dan waktu lamanya 
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pelapukan. Pelapukan batuan dimulai dari bagian permukaan atau 
bagian batuan yang atas, kemudian diikuti oleh bagian di bawahnya, 
hal ini menyebabkan tanah memiliki beberapa lapisan sesuai 
dengan fase pelapukan. Lapisan tanah juga akan mengindikasikan 
kesuburan tanah dan macam makhluk hidup yang menghuninya.

Lapisan - lapisan tanah :
1. Top Soil

Top soil merupakan lapisan tanah yang paling atas. Top soil 
berwarna coklat tua atau kehitam - hitaman dan teksturnya 
lunak. Top soil banyak dihuni oleh mikro dan makrofauna 
tanah. Top soil sebagai tempat tumbuhnya tanaman, atau 
disebut tanah olah atau tanah pertanian.

2. Sub Soil

Sub soil merupakan lapisan tanah bawah. Terletak di bawah top 
soil dan di atas lapisan bahan induk tanah. Sub soil memiliki 
warna lebih terang, teksturnya lebih padat dan kandungan 
bahan organik tanah rendah. Pada lapisan ini mikro dan makro 
fauna sangat sedikit, sehingga tanahnya kurang subur.

3. Bahan Induk

Lapisan bahan induk berbentuk batuan pejal dan belum 
mengalami pelapukan.

Tanah terdiri atas komponen padat, cair, dan gas. Komponen 
padat terdiri dari bahan mineral dan bahan organik. Komponen 
cair terdiri dari lengas tanah dan air tanah. Komponen gas terdiri 
dari udara tanah. Komposisi tanah yang ideal untuk pertumbuhan 
tanaman adalah 45 % mineral, 5 % bahan organik, 20-30 % udara, 
20 - 30 % air. 
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4.2 Fungsi Tanah Bagi Pertanian

4.2.1 Tanah sebagai Tempat Kehidupan

Tanah Sebagai Media Tumbuh Tumbuhan

 Tanah sebagai salah satu media tanam bagi tanaman yang 
paling utama dibandingkan dengan media lain. Tanah mampu 
menyediakan kebutuhan hidup bagi tumbuhan. Tanah dapat 
menyediakan air dan hara untuk pertumbuhan tumbuhan. Bagian 
organ tumbuhan yang berada di dalam tanah adalah akar. Akar 
tumbuhan berperan untuk penyerapan unsur hara dan air. Akar 
tumbuhan berfungsi untuk menopang supaya tumbuhan dapat 
tumbuh tegak di atas tanah

 Keberadaan akar tumbuhan mempengaruhi ekosistem 
di dalam tanah. Akar tumbuhan mampu bersimbiosis dengan 
mikroorganisme tanah. Akar tumbuhan memberikan ruang 
kehidupan pada beberapa mikroorganisme tanah seperti bakteri 
Rhizobium sp. dan jamur Micoriza. Pori-pori tanah menyediakan 
oksigen bagi akar tumbuhan saat bernafas atau melakukan respirasi 
untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan akar. Tanah gembur 
dengan pori - pori tanah yang banyak sangat membantu proses 
respirasi akar dan mikroorganisme tanah. Tanah padat menghambat 
proses respirasi dan pertumbuhan akar tumbuhan. Akar tumbuhan 
menembus pori-pori tanah dan membantu proses pelapukan tanah 
lebih lanjut. Keberadaan akar tumbuhan di dalam tanah membantu 
air hujan masuk ke dalam tanah. 

Menurut Brady dan Weil (2008) dalam Utomo dkk. (2016), 
tanah sebagai media tumbuh bagi tumbuhan. Fungsi tanah sebagai 
media tumbuh bagi tumbuhan antara lain: 
1. Tanah sebagai penyangga secara fisik

Kedalaman tanah dan jenis tanah mempengaruhi daya sangga 
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tanah terhadap tumbuhan. Tanah yang dalam akan lebih kuat 
dalam menyangga keberadaan tumbuhan daripada tanah yang 
dangkal. Jenis tanah mineral lebih kuat dalam menyangga 
keberadaan tumbuhan dibandingkan dengan tanah gambut.

2. Tanah menyediakan udara

Pori–pori tanah sebagai tempat sirkulasi gas O2 dan CO2. Akar 
tumbuhan memerlukan O2 untuk proses respirasi dan CO2 
hasil respirasi akar tumbuhan dapat keluar ke atmosfer melalui 
pori–pori tanah.

3. Tanah menyediakan air

Air hujan masuk ke dalam tanah melalui ruang pori–pori 
tanah. Tanah dapat menyimpan air dalam pori–pori tanah atau 
diteruskan ke aliran air bawah tanah. Air yang tersimpan di pori–
pori tanah dapat dimanfaatkan oleh akar tumbuh–tumbuhan.

4. Tanah mengatur suhu

Tanah mampu meredam panas dari radiasi matahari yang 
diterima oleh permukaan tanah pada siang hari. Pada malam 
hari ketika suhu di permukaan tanah lebih cepat dingin, suhu 
di dalam tanah masih hangat dan berangsur-angsur panasnya 
berkurang karena pindah ke atas permukaan tanah. Tanah 
lapisan dalam memiliki fluktuasi perubahan suhu yang sangat 
kecil daripada di permukaan tanah. Tanah lapisan dalam 
memiliki suhu yang mendekati konstan dan tidak panas, 
sehingga akar terlindung dari suhu tinggi dan suhu rendah.

5. Tanah mengendalikan bahan beracun

Tanah sebagai remediator alami yang mampu menetralkan 
bahan beracun baik organik dan anorganik. Bahan beracun di 
dalam tanah akan terdekomposisi oleh mikroorganisme tanah. 
Tanah membuang gas beracun di dalam tanah melalui proses 
ventilasi gas.
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6. Tanah menyediakan hara

Tanah subur menyediakan hara yang dibutuhkan tumbuhan 
dalam bentuk ion anorganik dalam jumlah yang seimbang 
dengan kebutuhan tumbuhan.

Tanah sebagai Habitat Organisme Tanah

Tanah bukan hanya sekedar benda mati yang terdiri dari 
komponen padat, cair dan gas. Tanah sebagai tempat hidup 
berbagai makhluk hidup. Di dalam tanah pertanian terdapat 
beberapa makhluk hidup antara lain akar tanaman dan organisme 
tanah. Akar tanaman dan organisme tanah memiliki hubungan 
yang saling menguntungkan. 

Organisme tanah dapat dibedakan menurut ukuran 
tubuhnya. Organisme tanah digolongkan menjadi : mikroflora atau 
mikroorganisme tanah (bakteri, jamur, aktinomycetes, ganggang), 
mikrofauna (ukuran <100 µm, yaitu protozoa) mesofauna 
(ukuran 100 µm sampai kurang dari 2 mm, yaitu nematoda dan 
mikroarthopoda), makrofauna (ukuran 2–20 mm, cacing tanah 
dan makroarthopoda). Mikroarthopoda di dalam tanah terdiri dari 
Acari, Collembola, Rotifera, dan Echytraeida. Makroarthopoda 
di dalam tanah terdiri dari rayap, semut, moluska, milipida dan 
sentipida.

Organisme tanah hidup pada lingkungan berskala mikro di 
dalam dan diantara partikel tanah (Handayanto dan Hairiah, 2009). 
Masing – masing organisme tanah memainkan perannya dalam 
ekosistem tanah, terutama dalam proses aliran energi dan siklus 
unsur hara (biogeokimia), pelapukan bahan organik, pembentukan 
tanah, pengendalian bahan beracun, pengendalian erosi tanah, 
peningkatan kualitas udara dan pengendalian hama penyakit pada 
akar tanaman.
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4.2.2 Tanah sebagai Tempat Penyimpanan Cadangan Air dan 
Karbon Tanah dan Tempat Pendaur Ulang Alami

Tanah sebagai Tempat Penyimpan Cadangan Air  

Hujan sebagai sumber utama untuk mencukupi kebutuhan 
air tumbuhan. Hujan turun pada musim penghujan dan ketika 
musim kemarau kebutuhan air tanaman dipenuhi dari air tanah. 
Kualitas dan kuantitas air tanah ditentukan oleh sifat – sifat tanah. 
Tanah yang memiliki permeabilitas tinggi akan mudah menyerap 
air hujan. Air hujan yang diserap tanah sebagian disimpannya di 
dalam tanah untuk dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan dan 
sebagian masuk ke aliran air bawah tanah. Tanah dangkal atau 
tanah yang memiliki permeabilitas rendah sulit menyerap air hujan, 
sehingga sebagian besar air hujan mengalir di atas permukaan 
tanah. 

Menurut Soemarno (2010), infiltrasi adalah proses 
meresapnya air memasuki permukaan tanah. Infiltrasi merupakan 
bagian dari peredaran air di alam. Proses infiltrasi air hujan ke 
dalam tanah dipengaruhi oleh:
1. Ciri–ciri Tanah

Tekstur, struktur dan aktifitas biologi tanah akan mempengaruhi 
daya tahan dan keberlangsungan pori makro tanah. Air hujan 
masuk ke dalam tanah melalui pori makro tanah. Kelengasan 
tanah mempengaruhi masuknya air ke dalam pori makro 
tanah. Suhu tanah yang semakin rendah akan menghambat 
masukknya air.

2. Vegetasi Penutup Tanah

Air hujan yang mengenai vegetasi secara perlahan turun dari 
tajuk tumbuhan, sehingga energi air hujan yang jatuh ke tanah 
berkurang, selanjutnya air hujan yang masuk ke dalam tanah 
semakin banyak daripada air hujan yang langsung turun di 
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atas tanah.
3. Aktifitas Manusia

Kegiatan manusia dalam memanipulasi lahan dan pemupukan 
secara tidak berimbang dapat membuat tanah menjadi padat. 
Pemadatan tanah membuat pori makro tanah menjadi pori 
mikro tanah. Air hujan yang masuk ke dalam tanah mengalami 
hambatan. Pergerakan air yang cepat memerlukan pori yang 
lebih besar.

Air tanah adalah sejumlah air yang terkandung atau ditahan 
dalam satu unit massa atau volume tanah, yang dinyatakan dalam 
bentuk kadar air (% berat, % volume) dan energi air (satuan daya 
isap). Air tanah terdiri dari dua zona yaitu : zona tidak jenuh 
(unsaturated zone) dan zona jenuh (saturated zone) atau ground 
water. Pada zona tidak jenuh terdapat air tanah (soil water) yang 
dapat dimanfaatkan oleh tumbuh – tumbuhan dan air tanah dapat 
hilang melalui evaporasi. Ground water adalah akuifer (air bawah 
tanah) yang menggambarkan water-bearing formation yang dapat 
menghasilkan air dalam jumlah cukup banyak untuk keperluan 
manusia. Di atas lapisan zona jenuh terdapat water table (muka air 
tanah) yang berada pada zona tidak jenuh. Water table tidak dapat 
diambil oleh tumbuh–tumbuhan karena tertahan gaya kapiler 
(Utomo dkk., 2016)

Tanah sebagai Tempat Penyimpan Karbon

CO2 sebagai salah satu hasil akhir respirasi manusia, hewan, 
tumbuhan dan organisme tanah. Emisi gas CO2 di atmosfer akan 
mempengaruhi gas rumah kaca (GRK) dan terjadi perubahan 
iklim global. Penyimpanan karbon dapat mengurangi kadar CO2 
di atmosfer. CO2 diserap tumbuhan dalam proses fotosintesis 
kemudian karbon hasil fotosintesis akan tersimpan dalam 
tubuh tumbuhan, dan dalam tubuh hewan serta manusia yang 
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mengkonsumsi tumbuhan. Pada ekosistem daratan, cadangan 
karbon dapat disimpan dalam 3 komponen pokok, yaitu: 1) Bagian 
hidup (biomasa) tumbuh-tumbuhan; 2) Bagian mati (nekromasa) 
tumbuh-tumbuhan; 3) Tanah (bahan organik tanah). Biomasa 
tumbuh-tumbuhan antara lain: batang, ranting, tajuk pohon dan 
akar. Masa bagian tumbuh – tumbuhan yang telah mati antara lain: 
pohon yang sudah mati baik masih berdiri maupun sudah tergeletak 
di tanah, tonggak atau ranting dan seresah daun yang belum 
terlapuk. Bahan organik merupakan sisa makhluk hidup (tanaman, 
hewan dan manusia) yang mengalami pelapukan sebagian maupun 
seluruhnya dan sudah menjadi bagian dari tanah, dengan ukuran 
partikel bahan organik tanah < 2 mm (Hairiah dkk. 2011).

Tanah sebagai Tempat Pendaur Ulang Alami

Makhluk hidup (hewan, tumbuhan, manusia) yang sudah mati 
akan terdekomposisi dengan baik di dalam tanah. Mikroorganisme 
tanah akan memainkan perannya masing – masing dalam 
melakukan dekomposisi. Suhu tanah yang terjaga kehangatannya 
mendukung proses dekomposisi menjadi lebih cepat. Mineral hasil 
dekomposisi dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sisa–sisa bahan 
organik yang tidak terdekomposisi sempurna akan menjadi humus 
di dalam tanah.

4.3 Sifat - Sifat Tanah

4.3.1 Sifat Fisika Tanah

Sifat fisik tanah dapat diamati secara langsung di lapangan. 
Sifat fisik tanah sangat mempengaruhi tanaman budidaya terutama 
dalam ketersediaan O2 dan air di dalam tanah dan kemampuan akar 
tanaman menembus tanah. 
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Agregat tanah merupakan butiran-butiran tanah hasil 
pelapukan induk yang tersusun dalam berbagai bentuk dan 
ukuran. Agregat tanah terbentuk apabila butiran–butiran menyatu 
membentuk butiran - butiran tanah yang disatukan atau dilekatkan 
oleh senyawa-senyawa hasil pelapukan. Ruang kecil di antara 
butiran-butiran tanah disebut sebagai pori-pori tanah. Bahan 
organik tanah meningkatkan kestabilan agregat tanah. 

Tekstur Tanah

Tekstur adalah perbandingan proporsi relatif (%) fraksi 
tanah (pasir, debu, liat). Pasir berukuran 2 mm - 20 µm. Lempung 
berukuran 20 µm - 2 µm. Liat berukuran kurang dari 2 µm. Tekstsur 
tanah dapat menentukan sifat-sifat fisika dan kimia tanah. Tekstur 
tanah berhubungan dengan plastisitas, permeabel, kekerasan, 
kesuburan dan produktifitas tanah pada kondisi tertentu. Tekstur 
tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas 
tanaman.

Tekstur tanah dapat dikelompokkan menjadi 12 kelas 
berdasarkan proporsi (%) fraksi lempung, debu dan pasir yang 
menyusun tanah. Secara sederhana menggunakan alat indra kulit 
untuk merasakan partikel - partikel tanah. Melalui perbandingan 
rasa pasir, debu dan liat, maka secara kasar dapat menggolongkan 
tekstur tanah. Rasa partikel - partikel tanah sebagai berikut :
1. Tanah bertekstur pasir apabila partikel tanah terasa kasar, tanpa 

rasa licin dan tanpa rasa lengket dan tanah tidak bisa dibentuk 
bola dan gulungan serta hanya bisa dibentuk piramid. Tanah 
bertekstur pasir lebih tahan erosi daripada tanah bertekstur 
debu. Tanah pasir memiliki kemantapan agregat tanah yang 
lemah dan mudah lepas. 

2. Tanah bertekstur liat apabila partikel tanah terasa halus, lengket 
dan dapat dibuat bola dan gulungan. Tanah liat memiliki 
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kemantapan agregat dan kapasitas penampungan air yang 
tinggi. 

3. Tanah bertekstur debu apabila partikel tanah terasa agak halus 
dan licin sekali, agak melekat, dapat dibuat bola dan gulungan 
dengan permukaan mengkilat. Apabila dibuat gulungan 
akan mudah rusak atau hancur. Tanah bertekstur debu 
mudah mengalami erosi karena ukuranya yang kecil, mudah 
mengalami jenuh air dan kemantapan agregat tanahnya sangat 
lemah.

4. Tanah bertekstur lempung apabila tanah tidak terasa kasar 
dan tidak terasa licin, agak melekat dan dapat dibentuk bola 
dan sedikit dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat. 
Lempung merupakan partikel tanah yang terasa kombinasi 
tekstur tanah pasir, liat dan debu secara proposional. Apabila 
salah satu lebih dominan seperti terasa lebih dominan tekstur 
pasir maka tanah tersebut dikatakan bertekstur lempung 
berpasir dan sebagainya.

Struktur Tanah

Struktur tanah sebagai susunan agregat tanah secara alami 
menjadi bentuk tertentu. Struktur tanah merupakan kenampakan 
bentuk dari partikel tanah (pasir, debu, liat) dan gumpalan partikel 
tanah yang membentuk agregat (bongkahan) tanah. Tanah yang 
partikel-partikelnya belum bergabung dan belum membentuk 
agregat disebut tanah tanpa struktur atau berstruktur lepas. 
Contohnya tanah bertekstur liat dan tanah bertekstur pasir. 

Struktur tanah yang baik memiliki kandungan udara dan air 
dalam jumlah cukup dan seimbang serta mantap. Satu unit struktur 
tanah disebut ped. Menurut Yudono dkk. (2014), struktur tanah 
berdasarkan tipenya digolongkan menjadi 3, yaitu: 
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1. Tidak berstruktur

Tanah tidak berstruktur ada 2 macam struktur, yaitu :  berbutir 
tunggal dan pejal/massif.  Struktur berbutir tunggal memiliki 
ciri tiap butiran tanah bebas satu dengan lainnya, biasanya 
terdapat pada tanah pasiran. Tipe pejal/massif memiliki ciri 
massa tanah bertaut satu dengan lainnya dengan tanpa ada 
bidang yang lebih rapuh, terutama pada tanah berbahan induk 
lempung.

2. Berstruktur 

Tanah berstruktur ada 5 macam struktur, yaitu : granuler, remah, 
lempeng, gumal, tiang. Struktur granuler memiliki ciri partikel–
partikel primer tergantung membentuk ped yang bundar, ada 
rongga antar ped, sehingga tidak terjadi kontak permukaan. 
Struktur remah memiliki ciri ikatan butiran berbentuk amuba 
dan titik singgung satu ped dengan yang lainnya cukup banyak 
sehingga tidak berderai seperti struktur granuler. Struktur 
Lempeng memliki ciri ukuran horizontal ped lebih besar 
daripada ukuran vertikalnya dan dibedakan ketipisannya 
seperti pembagian diameter struktur tanah. Struktur gumpal 
memiliki ciri ukuran horizontal dan vertikal ped sama besar, 
jika ujungnya membulat disebut gumpal membulat dan jika 
ujungnya membentuk sudut disebut gumpal bersudut. Struktur 
tiang memiliki ciri bidang vertikal ped lebih besar daripada 
bidang horizontalnya, jika ujungnya lancip disebut prismatik 
dan jika ujungnya tumpul disebut columner. 

3. Struktur yang dihancurkan

Struktur yang dihancurkan pada umumnya adalah struktur 
lumpur yang dijumpai pada tanah sawah. Lumpur berasal dari 
berbagai tipe struktur atau tidak berstruktur. 
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Porositas Tanah
Porositas tanah adalah jumlah ruang volume seluruh 

pori - pori makro dan mikro di dalam tanah yang dinyatakan 
dengan persentase volume tanah di lapang. Pori makro berisi 
udara atau air gravitasi. Pori mikro berisi udara dan air kapiler. 
Tanah dengan kandungan pori makro lebih banyak daripada 
pori mikro akan sulit menahan air. Porositas tanah dipengaruhi 
oleh :

1. Tekstur tanah

Tanah berliat memiliki porositas lebih tinggi daripada 
tanah berpasir. Tanah liat dengan porositas tinggi membuat 
ketersediaan air dan nutrisinya baik, tetapi kekurangan udara. 
Tanah berpasir ketersediaan air dan nutrisinya rendah tetapi 
ketersediaan udaranya baik.

2. Struktur tanah

Struktur tanah remah memiliki porositas yang baik.
3. Kedalaman tanah

Semakin dalam lapisan tanah maka porositas semakin 
berkurang.

4. Pengolahan tanah

Tanah yang sering diolah akan memiliki porositas yang lebih 
baik daripada tanah yang padat tidak diolah.

5. Bahan organik tanah

Semakin banyak bahan organik tanah maka porositas tanah 
semakin baik

Temperatur Tanah

Temperatur tanah dinyatakan dalam derajat dengan satuan 
celcius maupun kelvin. Temperatur tanah merupakan kondisi 
tanah yang menerima energi panas matahari baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Pada siang hari energi panas matahari 
diterima oleh permukaan tanah dan diteruskan ke dalam lapisan 
tanah selanjutnya. Temperatur tanah dapat berkurang akibat 
adanya : evaporasi, kembali ke atmosfir dalam bentuk radiasi 
gelombang panjang, pemanasan tanah, dan pemanasan udara oleh 
tanah (Utomo dkk, 2016).

Temperatur tanah mempengaruhi proses dekomposisi bahan 
organik di dalam tanah, mempengaruhi populasi dan aktifitas 
makroba dan mikroba tanah serta mempengaruhi perkecambahan 
benih. Temperatur tanah dipengaruhi oleh letak tanah (ketinggian 
tempat), warna tanah, kelembaban tanah, kandungan humus dan 
bahan organik tanah, intensitas cahaya matahari, bentuk daratan 
(rata atau bergelombang) dan tingkat kerapatan vegetasi tanaman.

Warna Tanah

Tanah memiliki berbagai warna, seperti putih, merah coklat, 
kelabu, kuning, hitam, kebiruan dan kehijauan. Pada alam bebas 
seringkali warna tanah terdiri dari beberapa warna yang bercampur 
dan membentuk spot - spot warna. Warna tanah sebagai refleksi 
dari warna-warna komponen penyusun tanah. Batuan kapur 
membuat tanah cenderung berwarna putih, kelabu dan kadangkala 
olive-hijau dan feldspar (banyak warna) tetapi cenderung dominan 
merah. Liat membuat tanah cenderung berwarna kelabu, putih, dan 
merah tergantung tipe dan proporsi kandungan besinya.

Warna tanah dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan 
tanah. Warna tanah semakin gelap ada kemungkinan kesuburan 
tanahnya semakin tinggi. Tanah yang berwarna gelap semakin 
besar produktifitasnya. Tanah yang berwarna gelap cenderung 
lebih hangat karena lebih banyak menyerap radiasi matahari. Tanah 
yang berwarna gelap cenderung mengandung bahan organik tanah 
yang tinggi dan menstimulus perkembangan biota tanah dan 
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perkembangan akar tanaman dalam menyerap nutrisi tanaman di 
dalam tanah.

Warna tanah dapat diukur atau dibedakan dengan 
menggunakan “Munsell Soil Color Chart”. Cara kerjanya yaitu 
kepingan warna tanah dicocokkan dengan warna yang ada di 
dalam buku. Warna tanah ditandai dengan sistem angka yang 
mencakup hue, value dan chroma. Hue merupakan warna spektrum 
yang menguasai (dominan) atau kualitas yang membedakan 
warna merah dari warna kuning dan sebagainya. Value merupakan 
kecemerlangan yang menyatakan kecerahan sejati setelah 
dibandingkan dengan warna putih mutlak, sebagai tingkatan 
perubahan dari putih ke hitam. Chroma merupakan perubahan 
kemurnian warna atau derajad kenampakan yang bertolak dari 
kelabu netral atau putih. Setelah kesesuaian warna diperoleh 
kemudian warna tanah disesuaikan dengan nomor kepingan warna 
tanah. Pada waktu pengamatan warna tanah, sebaiknya sumber 
cahaya berwarna putih murni. Pengamatan baik dilaksanakan 
ketika matahari sedang ditengah – tengah. Pengamatan tidak 
dianjurkan pada saat 2 jam setelah matahari terbit dan 2 jam 
menjelang matahari terbenam. Pengamatan warna tanah sebaiknya 
tanah dalam keadaan lembab.

Aerasi Tanah

Udara tanah penting untuk pernafasan akar tanaman 
dan makhluk hidup yang berada di dalam tanah. Udara tanah 
menempati pori - pori makro diantara agregat tanah. Tata udara 
tanah yang baik terjadi ketika oksigen dalam keadaan cukup dan 
selalu diperbaharui, sedangkan karbondioksida yang terkumpul 
selalu dapat dilepaskan. Biasanya tata udara yang baik terjadi pada 
tanah berpasir dan tanah berstruktur remah. 

Aerasi tanah adalah kemampuan tanah untuk melakukan 
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pertukaran gas di dalam tanah dengan gas di atmosfer. Tanah yang 
beraerasi baik membuat keluar masuknya udara di dalam tanah 
berjalan dengan baik tanpa hambatan. Aerasi tanah mempengaruhi 
pertumbuhann dan perkembangan perakaran tanaman, respirasi 
akar, penyerapan (absorbsi) air dan unsur hara oleh akar tanaman, 
dan aktivitas mikroorganisme dan biota tanah. Aerasi tanah yang 
baik dapat meningkatkan produktifitas tanaman dan meningkatkan 
kesuburan tanah.

Udara tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman 
sekitar 10 - 21 % oksigen. Kandungan oksigen tanah di bawah 10 
% akan menghambat pertumbuhan  akar tanaman. Akar tanaman 
dapat berhenti tumbuh dan mati pada kadar oksigen tanah 2 %. 
Menurut Utomo dkk. (2016), faktor penyebab kekurangan oksigen 
dalam tanah antara lain : penggenangan, pemadatan tanah, 
kandungan liat tinggi dan dekomposisi bahan organik.

Kandungan CO2 di dalam udara tanah dapat mempengaruhi 
aktivitas mikroorganisme dan biota tanah serta perkembangan akar 
tanaman. Kadar CO2 pada udara tanah yang baik berkisar antara 0,1 
- 5,0 %. Beberapa CO2 terbukti menguntungkan bagi pertumbuhan 
akar yang optimum pada akar gandum. Akar gandum dapat 
berkembang dengan baik pada konsentrasi CO2 sebanyak 5 % 
(Gardner dkk, 1991). Kadar CO2 dalam udara tanah dipengaruhi 
oleh : musim, pengelolaan tanah, suhu tanah, kadar air, tekstur 
tanah, struktur tanah dan kedalaman tanah. Pada musim panas 
aktivitas akar dan mikroorganisme tanah terhambat sehingga 
kandungan CO2 udara tanah semakin tinggi. 

Lengas Tanah

Lengas tanah adalah air yang terikat oleh potensial lengas 
tanah, sehingga air tertahan di tanah dan mampu melawan grafitasi 
bumi. Lengas berperan penting pada kelangsungan hidup tanaman 
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dan jasad renik tanah serta proses genesa tanah. Kapasitas menahan 
air maksimum adalah jumlah air yang terkandung tanah dalam 
keadaan jenuh dan semua pori terisi penuh air. Kapasitas lapang 
adalah jumlah air yang terkandung tanah setelah air grafitasi hilang. 
Titik layu tetap adalah tingkat kelengasan tanah yang menyebabkan 
tumbuhan mulai memperlihatkan gejala layu. Koefisien higroskopik 
adalah jumlah lengas tanah yang dijerap permukaan partikel tanah 
dari uap air dalam atmofer ketika kelembaban atmosfer 100 %. 
Kering angin adalah kadar air tanah setelah diangin – anginkan di 
tempat teduh sampai mencapai keseimbangan dengan kelengasan 
atmosfer. Kering oven adalah kadar air tanah setelah dikeringkan 
dalam oven sampai tidak ada lagi air yang menguap.

Lengas tanah diklasifikasikan secara fisik dan biologi 
(Notohadipoero dalam Yudono dkk. 2014). Klasifikasi secara fisik 
didasari oleh konsep yang menyusun deret kemampuan kualitatif 
tanah mengikuti lengas, dari yang paling kuat ke yang paling lemah.

Klasifikasi Lengas Tanah secara Fisik

Klasifikasi lengas tanah secara fisik dibedakan menjadi 3, yaitu :
1. Lengas higroskopis

Lengas higroskopis adalah lengas yang diikat kuat oleh zarah 
tanah sehingga air tidak dapat dimanfaatkan tumbuhan.

2. Lengas kapiler

Lengas kapiler adalah lengas yang mengisi ruang pori kapiler, 
sehingga air tersedia bagi tumbuhan.

3. Lengas grafitasi

Lengas grafitasi adalah lengas yang teratus bebas karena 
pengaruh gaya grafitasi bumi, sehingga air tidak sempat 
dimanfaatkan oleh tumbuhan.
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Klasifikasi Lengas Tanah secara Biologis

Klasifikasi lengas tanah secara biologis digolongkan menjadi 3, 
yaitu :
1. Lengas tidak tersedia bagi tumbuhan

Lengas tidak tersedia bagi tumbuhan adalah lengas yang terikat 
kuat pada zarah tanah dan lengas ini berada di antara lengas 
titik layu tetap dan lengas higroskopis

2. Lengas tersedia bagi tumbuhan

Lengas tersedia bagi tumbuhan adalah lengas tanah di antara 
titik layu tetap dan kapasitas lapang 

3. Lengas berlebihan

Lengas berlebihan adalah lengas tanah di atas kapasitas lapang 
atau kapasitas menahan air maksimum. Lengas berlebihan 
kurang baik bagi pertumbuhan tumbuhan karena aerasi tanah 
buruh.

4.3.2 Sifat Kimia Tanah

Proses kimia akan terjadi di tanah setiap saat. Mineralisasi 
dari batuan yang melapuk dan adanya dekomposisi bahan organik 
akan menghasilkan senyawa-senyawa baru di dalam tanah. 
Tanaman menyerap nutrisi di dalam tanah dalam bentuk ion-ion. 
Bahan organik dari sisa tanaman dan jasad hewan terdekomposisi 
menjadi senyawa-senyawa kimia. 

Koloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik 
tanah yang sangat halus berukuran < 1 µm. Koloid tanah ada 2 
jenis, yaitu : liat (koloid anorganik) dan humus (koloid organik). 
Fraksi liat ukuranya beragam, sehingga tidak semua liat yang 
berkuran < 2 µm termasuk koloid. Koloid tanah merupakan bagian 
tanah yang sangat aktif dalam reaksi-reaksi kimia di dalam tanah. 
Koloid pada umumnya bermuatan negatif, sehingga ion bermuatan 
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positif (kation) tertarik pada koloid dan membentuk lapisan ganda 
ion. Lapisan ganda ion terdiri dari : bagian dalam partikel koloid 
bermuatan negatif (anion) dan bagian luar bermuatan positif (kation 
yang tertarik pada partikel koloid tanah (Hardjowigeno, 2015).

Struktur koloid anorganik bersifat kristalin yang terdiri 
dari 2 unit kristal (lempeng tetrahedral dan lempeng oktahedral). 
Mineral liat silikat berbentuk pipih dan berlapis – lapis. Permukaan 
liat silikat terdiri dari permukaan luar yang terdapat di sekeliling 
partikel dan permukaan dalam yang terdapat di sekeliling unit 
kristal. Pada umumnya mineral liat silikat bermuatan negatif 
(Utomo dkk, 2016). Mineral liat dalam tanah dibedakan menjadi 
3, yaitu : mineral liat Al-silikat; oksida–oksida Fe dan Al; dan 
mineral–mineral primer. Mineral liat Al-silikat terdiri dari : mineral 
liat kristalin (mempunyai bentuk kristal yang baik) dan mineral 
liat amorf (non kristalin). Mineral liat Al-silikat kristalin misalnya 
antara lain : kaolinit, haloisit, montmorilonit dan ilit. Mineral liat 
Al-silikat misalnya alofan. Mineral alofan terdapat pada tanah 
yang berasal dari abu vulkanik dan memiliki kapasitas tukar kation 
tinggi serta daya jerap P sangat kuat. Jenis–jenis mineral liat oksida 
antara lain : Gibsit (Al2O3.3H2O), Hematit (Fe2O3), Geotit (Fe2O3.3H2O) 
dan Limonit (Fe2O3.3H2O). Mineral–mineral primer dalam fraksi liat 
antara lain : kuarsa, feldspar dan sebagainya. Koloid organik (humus) 
memiliki kapasitas tukar kation yang lebih tinggi dari mineral liat 
(Hardjowigeno, 2015).

Pertukaran Ion

 Pertukaran ion di dalam tanah penting bagi proses 
kehidupan di dalam tanah. Proses pertukaran ion di dalam tanah 
sangat penting untuk ketersediaan hara tanaman. Pertukaran ion di 
dalam tanah terjadi pada permukaan mineral liat, senyawa organik, 
bahan organik, dan akar. Pertukaran ion merupakan proses bolak 
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balik (reversible) dimana suatu kation atau anion yang terjerap pada 
permukaan mineral liat dipertukarkan dengan kation atau anion 
lain dalam fase cair. Pertukaran ion di dalam tanah terdiri dari : 
kapasitas tukar kation, kapasitar tukar anion dan daya absorbsi 
tanah.

1. Kapasitas Tukar Kation (KTK)

Kapasitas tukar kation adalah banyaknya kation 
(miliequivalen) yang dapat dipertukarkan oleh koloid persatuan 
berat koloid (per 100 g). Kation adalah ion bermuatan positif. 
Kation tertukarkan yang paling penting adalah Ca++, Mg+, K+, Na+, 
H+ dan Al3+. Kation yang relatif rendah pertukarnya adalah NH4

+ 
dan Fe. Kation yang tertukar dalam jumlah rendah adalah Mn++, 
Cu+, dan Zn. Kapasitas tukar kation berperan secara langsung dan 
tidak langsung dalam mengatur dan menyediakan unsur hara bagi 
tumbuhan. Kapasitas tukar kation dipengaruhi oleh reaksi tanah 
(pH); tekstur tanah; kadar liat dan jenis mineral liat; kadar bahan 
organik tanah, pengapuran dan pemupukan.

2. Kapasitas Tukas Anion (KTA)

Kapassitas Tukar Anion adalah pertukaran anion pada 
permukaan koloid yang bermuatan positif yang dimiliki oleh 
oksida besi dan aluminium. Pertukaran anion terjadi ketika koloid 
tanah bersifat positif. Menurut Hardjowigeno (2015), apabila tanah 
banyak mengandung muatan positif maka :
1. Terjadi penjerapan anion, seperti nitrat (NO3

-) chlor (Cl-) dan 
sebagainya.

2. Kation Ca, Mg, dan K tidak terjerap dan tetap dalam larutan 
tanah, sehingga mudah tercuci dari tanah.

3. Phospat dan sulfat mudah dijerap oleh tanah. Ketersediaan P 
bagi tumbuhan sangat rendah.
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3. Daya Absorbsi Koloid Tanah

Daya absorbsi koloid tanah adalah kemampuan koloid 
menahan unsur – unsur yang terdapat dalam cairan. Tanah dengan 
nilai pH rendah lebih banyak menjerap P karena aktifitas dari Al 
yang berada pada permukaan koloid mineral anorganik. Tanah 
berpasir mengabsobsi K+ dalam jumlah sedikit. Tanah liat banyak 
mengabsorbsi K+. 

Reaksi Tanah (pH) 

Reaksi tanah diukur dan dilambangkan dengan tulisan pH. 
Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah. 
Tanah yang mengandung ion H+ dalam jumlah yang banyak, maka 
tanah tersebut besifat masam. Tanah dengan kandungan ion H+ 
dengan kation mineral sama, maka reaksi tanah netral. Apabila 
kandungan kation mineral lebih banyak dari ion H+, maka reaksi 
tanahnya alkalis. Taraf kemasaman tanah dan kebasaan tanah 
ditentukan dengan nilai pH. Angka pH 1 - 6,5 menunjukkan tanah 
bersifat masam, angka pH 6,5 - 7,5 menunjukkan tanah dalam 
keadaan netral. Angka pH 7,5 - 14 maka tanah bersifat basa.

Sumber kemasaman tanah adalah ion hidrogen dan ion 
aluminium. Ada 2 istilah kemasaman yaitu : kemasaman aktual dan 
kemasaman potensial. Kemasaman akual ditentukan oleh ion H+ 

yang berada dalam larutan tanah. Kemasaman potensial ditentukan 
oleh ion H+ dan Al3+ yang berada dalam kompleks jerapan. 

Faktor yang mempengaruhi pH tanah antara lain :
1. Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi pH tanah adalah batuan 
induk pembentuk tanah. Tanah yang berasal dari pelapukan 
batuan granit akan bersifat masam. Tanah dari pelapukan 
batuan kapur akan bersifat basa.
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2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pH tanah adalah iklim, 
vegetasi, dekomposisi bahan organik dan pemupukan. Curah 
hujan yang tinggi melebihi evapotranspirasi akan membuat 
tanah menjadi masam. Tanah dengan vegetasi tumbuhan 
(hutan) yang lebat akan cenderung lebih masam. Dekomposisi 
bahan organik akan membentuk asam–asam organik. Asam 
organik yang tercuci dapat menyebabkan tanah menjadi 
masam. Kegiatan pemupukan pada tanah cenderung membuat 
tanah menjadi masam.

Tanah masam kekurangan Ca++, sehingga menyebabkan 
sirkulasi udara di dalam tanah berkurang dan kehilangan beberapa 
mineral. Tanah basa mengadung Ca++ dalam jumlah yang berlebih, 
menghalangi akar tanaman menyerap unsur - unsur yang lain. 
Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan mikroba tanah 
adalah tanah dengan pH netral. Penambahan kapur ke dalam tanah 
sebagai cara untuk mengurangi kemasaman tanah. Penambahan 
belerang ke dalam tanah sebagai cara untuk menurunkan pH tanah 
atau kandungan alkalis tanah.

Unsur – Unsur Hara Essensial

Unsur hara essensial adalah unsur hara yang sangat 
dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan yang optimum. Ada 16 
unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara 
essensial dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu : unsur hara makro 
dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara 
yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah relatif banyak. Ada 9 
unsur hara makro, yaitu : C, H, O, N, P, K, Ca, Mg dan S. Unsur 
hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah 
relatif sedikit. Ada 7 unsur hara mikro, yaitu : Fe, Mn, Mo, B, Cu, Cl 
dan Zn.
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Tanah dapat dijadikan sebagai penyedia hara tanaman. 
Sumber hara di dalam tanah adalah dekomposisi bahan organik, 
siklus hara dan pemupukan. Dekomposisi bahan organik dapat 
melepaskan unsur hara makro dan mikro. Sumber bahan organik 
antara lain : seresah tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, limbah 
organik pabrik, limbah organik kota. Siklus hara merupakan proses 
penyediaan dan penyerapan senyawa kimia yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Macam–macam 
siklus unsur hara yang penting dalam membantu pertumbuhan 
tanaman yaitu : siklus hidrogen; siklus karbon dan oksigen; siklus 
nitrogen; siklus fosfor, siklus sulfur. Pemberian pupuk buatan akan 
meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Contoh 
pupuk buatan antara lain : urea; kalium nitrat; amonium sulfat; 
kalsium karbonat; dan sebagainya.

4.3.3. Sifat Biologi tanah

Tanah bukan hanya sekedar benda abiotik. Tanah sebagai 
media tumbuh makhluk hidup. Tanah sebagai benda abiotik 
memiliki komponen padat, cair dan gas. Tanah sebagai media 
kehidupan terdiri dari partikel tanah mineral (pasir, debu, liat), 
akar tanaman, organisme tanah (fauna tanah dan mikroorganisme), 
air dan udara.

Biologi Tanah

Mikroorganisme dan fauna tanah hidup di lapisan tanah 
olah sedalam 20 - 30 cm, semakin ke bawah semakin berkurang 
jumlah dan ragamnya. Mikroorganisme dan fauna tanah bersama 
sama dengan akar membentuk komponen biota tanah yang sangat 
berperan penting dalam ekosistem tanah. Terjadi berbagai macam 
interaksi antar komponen biota tanah. Menurut Handayanto (2009), 
interaksi antar biota tanah digolongkan menjadi 2, yaitu :



63

Tanah

1. Interaksi Positif 
a. Mutualisme

Mutualisme merupakan interaksi antara organisme spesifik 
dan bukan antar populasi, serta keduanya sama-sama memperoleh 
manfaat. Contoh interaksi mutualisme : akar tanaman dengan 
jamur Mikoriza; akar tanaman legum bersiombiosis dengan bakteri 
Rhizobium sp. 

Jamur Mikoriza memperoleh manfaat dari karbon tereduksi 
yang disediakan oleh tanaman. Jamur Mikoriza memberikan mafaat 
kepada tanaman dengan cara : 1) hifa jamur meningkatkan serapan 
hara dan air dari tanah; 2) jamur Mikoriza lebih efisien dalam 
penyerapan hara berkonsentrasi rendah daripada akar tanaman 
tanpa Mikoriza; 3) hifa Mikoriza menghasilkan berbagai enzim 
hidrolitik yang melepaskan nitrogen dan fosfor dari senyawa 
organik yang sebelumnya tidak tersedia bagi tanaman.

b. Komensalisme

Komensalisme merupakan interaksi antara 2 individu atau 
populasi organisme, dimana individu atau populasi organisme 
yang satu memperoleh manfaat dari interaksi, sedangkan yang 
lainnya tidak terpengaruh. Contoh komensalisme biota tanah : 
aktifitas bakteri pengoksida amonia merubah amonia sebagai 
sumber energinya menjadi nitrit, kemudian nitrit dibutuhkan oleh 
bakteri pengoksida nitrit. Komensalisme merupakan dasar siklus 
unsur nitrogen, fosfor dan sulfur dalam tanah.

c. Sinergisme

Sinergisme merupakan interaksi antara dua populasi yang 
sama–sama memperoleh manfaat dari interaksi. Contoh interaksi 
sinergisme : pada tanah tergenang, bakteri penghasil metana dan 
bakteri pereduksi sulfur memperoleh energi dari asam asetat dan 
gas hidrogen atau salah satunya. Bakteri fermentasi memetabolisme 
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gula, asam lemak dan asam amino menjadi energi dan hasil 
sampingnya berupa asam asetat dan gas hidrogen. Bakteri penghasil 
metana dan bakteri pereduksi sulfur memanfaatkan asam asetat 
dan gas hidrogen yang dihasilkan bakteri fermentasi. Manfaat 
yang didapatkan oleh bakteri fermentasi adalah berkurangnya 
konsentrasi asam asetat dan gas hidrogen.
2. Interaksi Negatif

a. Amensalisme

Amensalisme merupakan interaksi yang satu populasi 
mendapatkan keuntungan kompetitif dari populasi lain melalui 
produksi senyawa penghambat pertumbuhan. Contoh interaksi 
amensalisme : mikroorganisme pengoksidasi sulfur menyebabkan 
keasaman tanah yang dapat berpengaruh buruk pada spesies 
Streptomyces yang peka terhadap keasaman. 

b. Predasi

Predasi (parasitisme) merupakan interaksi terjadi apabila 
satu populasi organisme berpengaruh negatif terhadap populasi 
organisme lainnya dengan cara memakannya dan mengurangi 
jumlahnya. Contoh interaksi predasi : tungau memakan 
nematoda pemakan bakteri fermentasi bahan organik dan hifa 
jamur mikoriza Apabila nematoda tidak dikendalikan dapat 
menyebabkan meningkatnya populasi nematoda dan menurunkan 
populasi bakteri fermentasi dan jamur mikoriza, sehingga proses 
dekomposisi terhambat.

c. Kompetisi

Kompetisi (antagonisme) merupakan interaksi 2 populasi 
organisme yang bersaing untuk memperoleh sumberdaya yang 
sama dengan jumlah terbatas. Contoh interaksi kompetisi : 
mikroorganisme heterotrof dan bakteri pengoksidasi amonia 
bersaing mendapatkan amonium. Mikroorganisme heterotrof 
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memerlukan amonium untuk membentuk asam amino dan protein, 
sedangkan bakteri pengoksidasi amonia memerlukan amonium 
sebagai sumber energi utamanya.

Proses Biologi Tanah

Biota tanah memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
biologi di dalam tanah. Proses biologi di dalam tanah yaitu : siklus 
hara dan penambatan nitrogen. 

Siklus Hara

Siklus hara di dalam tanah prosesnya sangat kompleks dan 
melibatkan berbagai macam biota tanah. Aktifitas biota tanah dalam 
siklus hara sangat membantu dalam penyediaan unsur hara tersedia 
bagi tanaman. Siklus hara di dalam tanah yaitu : siklus karbon; 
siklus nitrogen; siklus fosfor; siklus sulfur dan siklus mangan, besi, 
merkuri dan selenium.

A. Siklus Karbon

 Karbon di bumi sebagian besar dalam bentuk terikat, 
terutama dalam bentuk karbonat. Karbon terikat dalam batuan 
induk maupun karbon fosil. Sumber karbon berada di dalam 
atmosfer dan bahan organik tanah. Cadangan karbon dalam bahan 
organik tanah dapat mencapai 2 kali lipat karbon di dalam atmosfer. 
CO2 di atmosfer difiksasi oleh tanaman dan organisme fotoautotrof 
lainnya. CO2 di atmosfer difiksasi tanaman melalui proses 
fotosintesis menjadi bentuk karbon organik penyusun jaringan 
tanaman. Jaringan tanaman yang mati sebagai sumber karbon untuk 
tanaman sebagai bahan organik tanah. Organ tanaman dikonsumsi 
oleh hewan dan limbah hewan sebagai sumber karbon untuk tanah. 
Karbon organik di dalam tanah akan terdekomposisi. Dekomposisi 
karbon organik di dalam tanah menghasilkan unsur hara atau 
senyawa kimia yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman.
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Bahan Organik Tanah

Bahan organik tanah tersusun atas senyawa humik 50%, 
senyawa non humik 30 %, bahan organik makro 16 % dan biomasa 
hidup 4 %. Bahan organik tanah sebagai salah satu komponen 
penyususn tanah yang sangat penting bagi ekosistem tanah. Tanah 
yang baik memiliki kandungan bahan organik tanah sebesar 5 
%. Kebanyakan kandungan bahan organik tanah kurang dari 2 
%. Bahan organik tanah sebagai sumber (source) unsur hara dan 
pengikat (sink) unsur hara. Bahan organik tanah sebagai bahan 
makanan bagi mikroorganisme tanah. 

Bahan organik tanah terbentuk dari organisme tanah (flora 
dan fauna), perakaran tanaman dan sisa-sisa tanaman. Sisa-sisa 
tanaman atau jasad hewan yang berukuran > 2 mm tidak termasuk 
dalam bahan organik tanah. Sisa tanaman yang belum mengalami 
dekomposisi sempurna disebut seresah (litter). Bahan organik 
dan seresah dapat dipisahkan dengan ayakan berukuran 2 mm. 
Kemampuan bahan organik tanah dalam mengalami dekomposisi 
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bahan organik tanah yang 
mudah mengalami dekomposisi dan tahan terhadap dekomposisi. 
Bahan organik tanah yang mudah terdekomposisi akan mengalami 
mineralisasi. Bahan organik yang sulit terdekomposisi akan 
mengalami humifikasi. Bahan organik tanah yang sudah mengalami 
perubahan bentuk tetapi belum terdekomposisi dan bercampur 
dengan bahan mineral tanah disebut sebagai humus.

Humifikasi adalah proses pembentukan humus (senyawa 
humin) dari hasil dekomposisi bahan organik. Humus berwarna 
coklat atau coklat kehitaman, berbentuk non kristal dan bersifat 
koloidal dan perbandingan C dan N sebesar 10 - 12 %. 
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Sifat dan fungsi humus dalam tanah antara lain:
1. Bersifat koloid seperti liat tetapi amorfous
2. Luas permukaan jauh melebihi liat
3. Kapasitas tukar kation 2 - 3 me/g tanah, liat hanya 0,08 - 1 me/g 

tanah. Muatan negatif berasal dari gugus -COOH dan -OH 
yang tersembul di pinggiran dimana ion H dapat digantikan 
oleh kation lain

4. Daya jerap air hampir lima kali lebih besar dari liat, daya jerap 
air 80-90% dari bobot humus, liat hanya 15-20% dari bobotnya, 
sehingga kebutuhan air untuk tanaman tercukupi

5. Daya kohesi dan plastisitasnya rendah sehingga mengurangi 
sifat lekat dari liat dan membantu granulasi agregat tanah

6. Senyawa protein dalam humus berperan sebagai cadangan 
unsur P, N dan S, sehingga dapat dilepaskan secara perlahan–
lahan dan dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan dan 
perkembangannya

7. Humus dapat menetralkan ion Al3+ pada tanah masam
8. Mempunyai kemampuan meningkatkan unsur hara tersedia 

seperti K, Ca, dan Mg
9. Merupakan sumber energi mikroorganisme
10. Memberikan warna gelap pada tanah

Fungsi bahan organik tanah :
1. Penyedia unsur hara tanaman melalui proses dekomposisi dan 

mineralisasi
2. Memacu aktifitas organisme tanah dalam memperbaiki agregasi 

tanah
3. Sebagai pengikat unsur beracun seperti Al pada tanah masam
4. Meningkatkan kapasitas penyangga tanah dan efisiensi 

penggunaan pupuk
5. Memudahkan pengolahan tanah
6. Meningkatkan daya serap intensitas matahari, sehingga suhu 
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tanah naik dan merangsang perkecambahan benih
7. Memperbaiki dan menjaga struktur tanah

Upaya meningkatkan bahan organik tanah :
1. Mengembalikan sisa - sisa tanaman 
2. Budidaya polikultur
3. Penanaman tanaman penambat N
4. Pemberian kompos atau pupuk kandang
5. Pengolahan tanah dan mengurangi erosi tanah
6. Rotasi tanaman

B. Suklus Nitrogen

Nitrogen sebagai salah satu hara essensial yang dibutuhkan 
oleh tanaman dalam mensintesis asam amino. Tanaman hanya 
dapat menyerap nitrogen dalam bentuk amonium (NO4

+), nitrit 
(NO2

-) dan nitrat (NO3
-). Nitrogen di alam berada dalam bentuk : 

gas dinitrogen (N2); nitrogen organik (N di dalam bahan organik 
tanah dan jaringan tubuh makhluk hidup); dan senyawa anorganik 
(amonium, nitrat dan nitrit). Bentuk nitrogen dapat berubah dari 
satu bentuk ke bentuk yang lain. Mikroorganisme tanah berperan 
dalam merubah bentuk nitrogen dari satu bentuk ke bentuk yang 
lain. N2 di atmosfer dirubah menjadi NH4

- oleh mikroorganisme 
tanah melalui proses penambatan atau fiksasi nitrogen. 

Proses dalam siklus nitrogen yang utama antara lain : 
mineralisasi nitrogen, nitrifikasi dan denitrifikasi.
1. Mineralisasi Nitrogen 

Mineralisasi adalah proses pelepasan unsur - unsur 
mineral dalam dekomposisi bahan organik. Mineralisasi nitrogen 
merupakan peningkatan atau penurunan nitrogen anorganik. Proses 
perubahan senyawa nitrogen organik menjadi amonium (NH4

-) 
disebut amonifikasi. Nitrogen organik dalam tanah antara lain : 
protein, khitin, peptida, peptidoglikan dan sebagainya. Amonifikasi 
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dipacu oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme tanah. Protein 
didegradasi oleh proteinase dan peptidase. Khitin (penyusun 
dinding sel mikroorganisme/aminopolisakarida) didegradasi oleh 
kerjasama aktivitas enzim khitinase dan khitobiase. Enzim urease 
mendegradasi urea. Produksi akhir amonium terjadi di dalam sel 
organisme tanah melalui enzim intraseluler. Pendegradasi asam 
amino pada umumnya adalah mikroba heterotrof yang memerlukan 
energi dan karbon. Amonium yang dilepaskan sebagai hasil proses 
amonifikasi merupakan hasil samping katabolisme yang dilakukan 
oleh mikroorganisme tanah.

Immobilisasi (asimilasi) merupakan proses penggabungan 
nitrogen anorganik (NH4

-) menjadi nitrogen organik oleh 
mikroorganisme tanah. Immobilisasi berlaku sistem asimilasi 
amonium dan produk akhirnya berupa asam - asam amino. Aktifitas 
immobilisasi di dalam tanah yang dilakukan mikroorganisme tanah 
dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah nitrogen yang tersedia 
bagi tanaman. Mikroorganisme tanah dan tanaman bersaing dalam 
mendapatkan amonium, sehingga dapat menyebabkan tanaman 
mengalami defisiensi N.

Kecepatan amonifikasi lebih besar daripada immobilisasi 
maka bahan organik dapat dijadikan pupuk untuk menambah 
hara tanaman karena nitrogen yang tersedia bagi tanaman cukup 
banyak. Kecepatan amonifikasi lebih kecil daripada immobilisasi, 
maka bahan organik belum bisa digunakan sebagai pupuk karena 
amonium yang tersedia bagi tanaman sangat sedikit. Kecepatan 
pelepasan amonium dari bahan organik yang didekomposisi 
ditentukan oleh kualitas bahan organik dan komposisi kimia bahan 
organik tersebut. Kecepatan dekomposisi dan mineralisasi nitrogen 
organik adalah nisbah C/N, kandungan lignin dan kandungan 
polifenol. Semakin rendah nisbah C/N maka dekomposisi dan 
amonifikasi semakin cepat. Semakin rendah nisbah C/N akan lebih 
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cepat terjadi amonifikasi daripada immobilisasi. Semakin tinggi 
kandungan lignin atau kandungan polifenol maka dekomposisi 
dan amonifikasi semakin lambat.
2. Nitrifikasi

Nitrifikasi merupakan proses oksidasi amonium menjadi 
nitrit dan nitrat yang dilakukan oleh mikroorganisme tanah. 
Proses nitrifikasi berlangsung dalam 2 tahap. Proses nitrifikasi 
tahap pertama adalah oksidasi amonium, yaitu merubah amonium 
menjadi nitrit yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas, Nitrosospira, 
Nitrosolobus. Proses nitrifikasi tahap ke dua adalah oksidasi nitrit, 
yaitu merubah nitrit menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri 
Nitrobacter.

Nitrat hasil nitrifikasi dapat dimanfaatkan oleh tanaman 
sebagai sumber nitrogen dan dimanfaatkan oleh mikroorganisme 
tanah sebagai sumber energi. Nitrat di dalam tanah mudah tercuci 
atau hilang. Nitrat yang tercuci akan masuk dalam air tanah atau 
air permukaan dan menyebabkan pencemaran air. Nitrat yang 
berlebihan di air permukaan akan menimbulkan eutrofikasi. 
Eutrofikasi adalah tingginya kandungan hara di dalam air yang dapat 
menyebabkan pertumbuhan ganggang dan vegetasi air lainnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses nitrifikasi adalah : 
a. Keberadaan dan populasi bakteri nitrifikasi
b. Aerasi tanah, tanah dalam keadaan kapasitas lapang baik 

untuk proses nitrifikasi
c. Ketersediaan amonium untuk proses nitrifikasi dan karbon 

untuk pertumbuhan bakteri nitrifikasi
d. pH tanah, nitrifikasi berjalan lambat pada pH di bawah 4,5

3. Denitrifikasi

Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat menjadi gas 
nitrogen dalam bentuk dinitrogen dan nitro oksida. Denitrifikasi 



71

Tanah

dilakukan oleh bakteri denitrifikasi yang didominasi oleh genus 
Pseudomonas dan genus Bacillus. Kecepatan denitrifikasi dipengaruhi 
oleh meningkatnya temperatur dan pH. Denitrifikasi akan berjalan 
cepat pada pH 6 - 8.

C. Siklus Fosfor

Bentuk P di dalam tanah yaitu : P organik dan P anorganik. 
Bentuk P organik berasal dari sisa tanaman, hewan dan 
mikroorganisme tanah. Senyawa P organik, antara lain : inositol 
fosfat, fosfolipida, asam nukleat, nukleotida dan gula–gula fosfat. 
Bentuk P anorganik berasal dari pelapukan mineral primer, 
pemupukan dan mineralisasi P organik. 

Siklus P di dalam tanah meliputi : proses serapan P oleh 
tanaman, hanyut terbawa limpasan permukaan dan erosi, 
pengembalian melalui residu tanaman dan hewan, pengembalian 
melalui mineralisasi – immobilisasi P organik, reaksi pengikatan 
pada permukaan liat dan oksidasi Al dan Fe, serta pelarutan mineral 
P oleh mikroorganisme tanah (Buresh et al., 1997 dalam Hadayanto 
dan Hairiah, 2009).

Mineralisasi P organik di dalam tanah dilakukan oleh 
mikroorganisme tanah. Fosfatase merupakan enzim yang 
terlibat dalam proses mineralisasi fosfor. Mikroorganisme tanah 
melepaskan fosfatase ke dalam larutan tanah untuk mengkatalisis 
reaksi mineralisasi fosfor. 

Reaksi mineralisasi fosfor antara lain : 1) fosfomonoesterasi 
menghidrolisis fosfat dari bentuk monoester fosfor seperti 
nukleotida atau fosfolipida; 2) fosfodiester menghidrolisis fosfat 
dari bentuk diester seperti asam nukleat; 3) fitase menghidrolisis 
fosfat dari inositol. Fosfor hasil mineralisasi dapat diserap oleh 
tanaman. Ketersediaan fosfor bagi tanaman di dalam tanah dapat 
berkurang akibat kegiatan immobilisasi P yang dilakukan oleh 



72

Pengantar Ilmu Pertanian Terpadu Berkelanjutan

mikroorganisme tanah. Immobilisasi membuat ion ortofosfat terikat 
dalam tubuh mikroorganisme tanah menjadi bentuk P organik 
(Hadayanto dan Hairiah, 2009). 

Unsur P berdasarkan ketersediaanya bagi tanaman 
dibedakan menjadi : 1) P terlarut (P tersedia dengan cepat bagi 
tanaman); 2) P terikat (Aluminium fosfat, besi fosfat, kalsium fosfat); 
3) P terjerap (P stabil dan P terselimut FeO2 atau Mn2O3). Pelarutan 
fosfor anorganik dapat dilakukan bakteri pelarut fosfat dan jamur 
mikoriza, sehingga P tersedia bagi tanaman.

Penambatan Nitrogen

Organisme pemfiksasi N2 di atmosfer terutama dilakukan oleh 
bakteri, selain itu juga dilaksanakan oleh Cyanobacteria (ganggang 
biru hijau). Mikroorganisme pemfiksasi N2 dapat dikelompokkan 
menjadi 3 kelompok yaitu :
1. Mikroorganisme yang tidak bersimbiosis dengan tanaman. 

bakteri aerobik antara lain: Azotobacter, Azospirillum, 
Pseudomonas, dan Beijerinckia. Bakteri anaerobik antara lain :        
Clostridium, Azospirillum. 

2. Mikroorganisme yang bersimbiosis dengan tanaman dan 
membentuk nodul atau bintil. Bakteri pembentuk nodul 
akar antara lain : Rhizobium, Sinorhizobium, bradyrhizobium, 
Azorhizobium. Jamur actinomycetes antara lain : Frankia

3. Mikroorganisme yang bersimbiosis dengan tanaman dan 
tidak membentuk nodul atau bintil. Mikroorganisme yang 
bersimbiosis dan tidak membentuk nodul antara lain : bakteri 
Azotobacter, Azospirillum, Spirillum.

4.4 Evaluasi Status Kesuburan Tanah

 Kesuburan tanah akan mendukung pertumbuhan tanaman 
dan meningkatkan produksi tanaman. Status kesuburan tanah 
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dibedakan menjadi :
1. Kesuburan Potensial

Kesuburan potensial merupakan kondisi alami suatu tanah 
yang berhubungan dengan kesuburan jangka panjang dan 
umumnya sulit dirubah, apabila dirubah akan memerlukan 
masukan yang tinggi. Contohnya : mineral liat, topografi, 
tekstur, dan sebagainya.

2. Kesuburan Aktual

Kesuburan aktual merupakan kondisi kesuburan tanah dalam 
jangka pendek dan berubah – ubah setiap musim tanam. 
Contohnya berkaitan dengan penyediaan unsur hara.

 Evaluasi status kesuburan tanah dilakukan untuk 
mengetahui status hara yang tersedia bagi tanaman budidaya. 
Evaluasi kesuburan tanah dilakukan dengan cara : uji tanah dan 
analisis tanaman. Uji tanah digunakan untuk mengetahui seberapa 
banyak hara disediakan oleh tanah untuk pertumbuhan tanaman. 
Analisis tanaman digunakan untuk mengetahui status hara dalam 
tanaman 

4.5 Erosi Tanah

Lapisan tanah atas yang subur dapat mengalami pengikisan 
atau berkuranng. Pengelolaan lahan pertaian yang tidak tepat 
dapat menyebabkan kesuburan tanah berkurang akibat erosi. Erosi 
didefinisikan sebagai peristiwa hilangnya tanah akibat terkikisnya 
tanah oleh air maupun angin dari suatu tempat terbawa ke tempat 
yang lain. Erosi geologi (geological erosion) yaitu tanah mengalami 
erosi akibat air hujan dan angin yang disertai dengan laju 
pembentukan tanah, sehingga terjadinya erosi seimbang dengan 
pembentukan tanah. Erosi dipercepat (accelerated erosion) yaitu 
terjadinya erosi akibat dari campur tangan manusia yang membuat 
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pola penutupan tanah berubah dari alami menjadi terbuka.

Proses terjadinya erosi melalui beberapa tahapan. Menurut 
Asdak (2004), proses terjadinya erosi melalui 3 proses yang berurutan, 
yaitu : pelepasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan 
pengendapan (seddimentation/deposition). Tahapan pelepasan terjadi 
ketika partikel tanah tunggal terlepas dari massa tanah. Tahapan 
pengangkutan terjadi saat patikel partikel tanah tunggal terbawa 
oleh aliran air atau angin. Tahapan pengendapan terjadi ketika 
energi aliran air atau angin tidak cukup untuk membawa partikel – 
partikel tanah tunggal.

Erosi di daerah tropis terutama di Indonesia banyak 
diakibatkan oleh air hujan dan aliran air permukaan. Besarnya daya 
jatuhnya air hujan pada tanah lapisan atas akan membuat agregat 
tanah menjadi hancur. Agregat tanah yang hancur akan mudah 
terbawa oleh aliran air permukaan menuju daerah yang lebih 
rendah dan mengendap. 

Erosi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, 
yaitu erosi percik (splash erosion) dan erosi gerusan (scour erosion). 
Erosi percik disebabkan oleh pemecahan struktur tanah menjadi 
butiran primer tanah akibat energi kinetik butir hujan. Erosi gerusan 
disebabkan oleh gerusan aliran permukaan. Menurut Banuwa 
(2013), Erosi menurut bentuknya dibedakan menjadi : 
1. Erosi lembar atau kulit (sheet erosion atau interrill erosion)

Erosi lembar atau kulit terjadi saat pengangkutan lapisan tanah 
merata tebalnya dari suatu permukaan tanah. Terjadinya erosi 
lembar atau kulit seringkali tidak disadari karena hilangnya 
merata. Erosi lembar atau kulit akan dirasakaan saat lapisan 
tanah atas hilang dan lapisan bawah tanah kelihatan. 

2. Erosi alur (rill erosion)

Erosi alur terjadi saat air terkonsentrasi dan mengalir pada 
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tempat tempat tertentu di permukaan tanah. Pemindahan 
tanah lebih banyak terjadi pada aliran air sehingga membentuk 
alur. Pengolahan tanah dapat membuat alur alur erosi menjadi 
hilang atau tidak kelihatan

3. Erosi parit (gully erosion)

Proses kejadian erosi parit sama dengan proses erosi alur, tetapi 
alur yang terbentuk sangat dalam dan tidak dapat dihilangkan 
dengan pengolahan tanah biasa. 

4. Erosi tebing sungai (stream/river bank erosion)

Erosi tebing sungai terbentuk saat terjadinya pengikisan tebing 
sungai oleh air yang mengalir dari atas tebing atau akibat 
terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai.

5. Longsor (land slide) 

Longsor merupakan suatu bentuk erosi yang pengangkutan 
atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat dalam 
volume yang besar. Keadaan yang memicu terjadinya longsor 
antara lain : 1) lereng yang cukup curam; 2) lapisan bawah 
permukaan tanah agak kedap air dan lunak; 3) terdapat cukup 
air dalam tanah yang membuat lapisan tanah tepat di atas 
lapisan kedap air menjadi jenuh.

6. Erosi internal

Erosi internal terjadi saat terangkutnya butir – butir primer 
secara vertikal ke bawah ke dalam celah atau pori tanah. Erosi 
internal membuat tanah menjadi kedap air dan udara. Erosi 
internal memicu penurunan kapasitas infiltrasi tanah dengan 
cepat sehingga aliran permukaan meningkat. Bentuk erosi 
internal : erosi terowongan (piping), erosi lapik (pedestal) dan 
erosi mercu (pinnacle).

Erosi sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi, sifat 
tanah, vegetasi dan perlakuan manusia. Pada daerah tropis, air 
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hujan sebagai salah satu faktor terjadinya erosi. Curah hujan 
yang tinggi dengan intensitas hujan yang tinggi dapat memicu 
terjadinya erosi. Unsur topografi lahan yang mendorong 
terjadinya erosi adalah kemiringan lereng dan panjang lereng. 
Kemiringan lereng yang semakin tinggi dan panjangnya lereng 
semakin tinggi membuat tanah mudah tererosi. Kepekaan erosi 
tanah adalah mudah tidaknya tanah tererosi. Kepekaan erosi 
tanah tergantung dari sifat – sifat tanah, yaitu : 1) sifat tanah 
yang mempengaruhi laju infiltrasi: permeabilitas dan kapasitas 
air, dan 2) sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur 
tanah terhadap dispersi dan pengikisan tanah akibat jatuhnya air 
hujan maupuan aliran permukaan. Vegetasi di atas permukaan 
tanah dapat mengurangi terjadinya erosi. Pengelolaan tanah 
yang tidak tepat mendorong terjadinya erosi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat erosi:
1. Energi dari luar yang membuat tanah tererosi, potensi air hujan 

dan angin yang menyebabkan terjadinya limpasan permukaan 
tanah dan membawa beberapa parikel tanah pada lapisan atas.

2. Kepekaan tanah terhadap energi yang membuat tanah tererosi, 
besar kecilnya kepekaan tanah tergantung dari tekstur, struktur, 
bahan organik, sifat lapisan bawah dan tingkat kesuburan 
tanah. Kepekaan tanah terhadap energi yang menyebabkan 
terjadinya erosi dapat dikurangi dengan cara meningkatkan 
kemampuan tanah untuk melakukan infiltrasi air ke dalam 
tanah dan mengurangi limpasan permukaan tanah.

3. Konservasi atau proteksi tanah merupakan upaya untuk 
melindungi tanah dari benturan energi yang dapat menyebabkan 
terjadinya erosi. Konservasi tanah dapat dilakukan dengan 
berbagai cara baik dengan cara penutupan tanah dengan 
berbagai vegetasi tanaman maupuan secara mekanik yaitu 
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menutup tanah dengan batuan, pembuatan guludan, terasering 
dan lain sebagainya.

Erosi tanah menyebabkan terjadinya degradasi tanah. 
Tanah yang terdegradasi akan membuat tanah tidak subur dan 
produktivitas tanaman budidaya berkurang. Konservasi tanah 
dimaksudkan untuk : 1) mencegah erosi; 2) memperbaiki tanah 
yang rusak; 3) memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah 
(Utomo dkk, 2016). Metode konservasi tanah antara lain :
1. Secara Agronomis 

Konservasi tanah melalui : rotasi tanaman; tanaman penutup 
tanah; pertanaman jalur, pertanaman berganda; pertanaman 
dengan kerapatan tinggi, pemulsaan; agroforestry.

2. Pengelolaan Tanah 

Pengelolaan tanah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan 
kesuburan tanah. Pengelolaan tanah melalui cara : pemberian 
bahan organik tanah, pemulsaan, biochar, pengolahan tanah, 
pengelolaan biota tanah.

3. Metode Mekanis

Konservasi tanah melalui : pembuatan terasering, membuat 
rorak atau parit buntu.
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LAHAN PERTANIAN DAN EVALUASI LAHAN

5.1 Lahan - Lahan Pertanian di Indonesia

Lahan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam 
melaksanakan aktifitasnya. Lahan adalah bagian daratan dari 
permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi 
tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaanya 
seperti iklim, topografi, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk 
secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan pertanian 
adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 

Lahan memiliki peranan yang sangat penting bagi 
keberlangsungan hidup manusia. Lahan merupakan sumberdaya  
alam yang strategis untuk kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. 
Penggunaan lahan sesuai dengan kebutuhan pemilik lahan. 
Penggunaan lahan untuk produksi pertanian bersaing ketat dengan 
penggunaan lahan untuk keperluan non pertanian. Penggunaan 
lahan untuk keperluan non pertanian seperti lahan perumahan, 
lahan industri, lahan bandara udara, lahan latihan kemiliteran 
dan sebagainya. Penggunaan lahan untuk produksi pertanian 
berdasarkan ketersediaan air dan degradasi lahan, maka dikenal 
dengan : lahan kering, dan lahan basah.

5.1.1 Lahan Kering

Lahan kering merupakan lahan dengan kebutuhan air 
tanaman tergantung sepenuhnya dari air hujan dan tidak pernah 
tergenang air secara permanen, serta kelembaban tanah sepanjang 
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tahun di bawah kapasitas lapang. Ketersediaan air dan kesuburan 
tanah di lahan kering sangat rendah. Ciri - ciri lahan kering antara 
lain : kandungan air tanah terbatas, lahan sangat peka terhadap 
erosi, produktifitas lahannya semakin menurun, kesuburan tanah 
semakin berkurang.

Lahan Kering Masam

Lahan kering yang berada di daerah beriklim basah dengan 
curah hujan tinggi akan mengalami keasaman tanah. Sebagian 
besar tanah kering di Indonesia memiliki tanah yang bereaksi 
masam. Lahan kering masam merupakan hamparan lahan yang 
tidak pernah tergenang lama dalam jangka waktu satu tahun, 
reaksi tanahnya masam (pH < 5,0), dan kejenuhan basanya < 50 %. 
Pada lahan masam memiliki kadar Al dan Fe tinggi dan kelarutan 
P tinggi sehingga dapat meracuni akar tanaman dan mengurangi 
penyerapan P oleh tanaman. 

Lahan kering masam masih memiliki peluang besar 
untuk dikembangkan menjadi lahan budidaya pertanian. 
Menurut Rochayati dan Dariah (2017), tindakan utama untuk 
mengoptimalisasi lahan kering masam sebagai lahan pertanian 
adalah dengan menanggulangi faktor pembatas pertumbuhan 
dan produksi tanaman, serta menekan laju degradasi lahan. 
Teknologi untuk pengelolaan lahan kering masam antara lain 
: penanggulangan kemasaman tanah; pemupukan berimbang; 
pengelolaan bahan organik; pemanfaatan pupuk hayati, konservasi 
tanah dan air; pemilihan varietas tanaman yang tahan kekeringan 
dan tahan kemasaman.

Kendala pertanian di lahan kering

Kendala pertanian di lahan kering antara lain :
1. Kendala biofisik : topografi yang berlereng-berbukit dan 
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bergelombang, adanya senyawa - senyawa yang bersifat racun 
bagi tanaman, kesuburan tanah yang rendah, tanah mudah 
tererosi dan tanah cepat memadat.

2. Kendala sosial ekonomi : harga jual hasil pertanian rendah 
akibat tingginya biaya angkut, keterbatasan pengetahuan dan 
modal sehingga menghambat adopsi teknologi budidaya di 
lahan kering.

Penggolongan Lahan Kering

Lahan kering berdasarkan penggunaan dalam budidaya 
pertanian dan keberadaannya, maka lahan kering dapat 
dikelompokkan menajdi: lahan pekarangan, lahan tegalan/ladang/
huma, lahan kebun/perkebunan, lahan padang rumput, lahan 
wanatani, dan lahan pasir pantai.

1) Lahan Pekarangan

Lahan pekarangan merupakan lahan di sekitar rumah tinggal 
yang memiliki beberapa fungsi. Lahan pekarangan dapat berfungsi 
sosial, ekonomi dan rekreatif. Lahan pekaranagn berfungsi 
sosial apabila peruntukan lahan pekarangan untuk kegiatan 
sosial kamasyarakatan, seperti tempat bermain anak - anak. 
Lahan pekarangan berfungsi ekonomi apabila lahan pekarangan 
digunakan untuk budidaya pertanian (tanaman, ikan dan ternak) 
yang menguntungkan secara ekonomi maupun untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga. Lahan pekarangan berfungsi rekreatif apabila 
pekarangan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman bunga dan 
benda - benda yang indah dipandang.

Lahan pekarangan yang luas dapat ditanami tanaman 
dengan berbagai strata tinggi tanaman dan dikombinasikan dengan 
ternak dan perikanan. Tanaman pohon (tanaman tahunan) dapat 
ditanam dengan tanaman yang diambil buahnya maupun diambil 
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kayunya. Tanaman perdu (tanaman musiaman) ditanam di sela-sela 
tanaman pohon yang masih mendapatkan sinar matahari. Tanaman 
perdu yang ditanam merupakan tanaman pangan sebagai lumbung 
hidup keluarga. Tanaman pangan yang ditanam antara lain : umbi - 
umbian (ganyong, garut, gadung, singkong dan lain - lain), sayuran 
lokal (bayam raja, kenikir, koro-koroan).

2) Lahan Tegalan/Ladang/Huma

Lahan tegalan/ladang/huma merupakan lahan kering yang 
jauh dari rumah tempat tinggal. Lahan hanya mendapatkan air dari 
curah hujan dan ketika musim kemarau tanah menjadi kering. Selain 
masalah kekurangan air, lahan tegalan/ladang/huma seringkali 
tidak subur dan mengalami kekurangan bahan organik tanah. 
Lahan tegalan/ladang/huma yang bergelombang dan berbukit 
rentan terjadi erosi dan longsor pada musim penghujan sehingga 
menyebabkan kesuburan tanah menurun. 

Budidaya tanaman di lahan tegalan/ladang/huma lebih baik 
menggunakan sistem pertanaman ganda. Pertanaman tanaman 
pangan secara monokultur di lahan tegalan/ladang/huma memiliki 
banyak resiko kegagalaan panen dan erosi tanah. Kesuburan tanah 
yang rendah akan menyebabkan hasil panen yang sedikit apabila 
ditanami secara monokultur. Fungsi dari pertanaman ganda antara 
lain : untuk mengurangi erosi tanah dan bahan organik tanah, 
menjaga kelembaban iklim mikro, membantu air hujan masuk ke 
dalam tanah

3) Lahan kebun/Perkebunan

Lahan kebun/perkebunan merupakan lahan kering yang 
ditanami satu jenis tanaman sepanjang tahun. Tanaman yang 
ditanam merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, 
contohnya : kakao, kelapa, kelapa sawit, durian, mangga, cengkeh, 
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pisang, kopi, tebu dan lain sebagainya. Pada lahan perkebunan 
lambat laun akan terbentuk siklus hara. Sisa hasil panen dan seresah 
daun yang berguguran akan terdekomposisi dan meningkatkan 
bahan organik tanah. Mineralisasi bahan organik tanah dapat 
menyediakan hara bagi tanaman.

4) Lahan Padang Rumput

Lahan padang rumput merupakan lahan kering yang 
luas dan tidak diusahakan untuk budidaya tanaman komersial. 
Rerumputan dan tanaman perdu dibiarkan tumbuh secara alami. 
Lahan padang rumput pada musim penghujan dapat dijadikan 
lahan penggembalaan hewan ternak. Rerumputan dikonsumsi 
hewan ternak dan hewan ternak meninggalkan kotoran di padang 
rumput untuk meningkatkan kesuburan lahan.

5) Lahan Wanatani (Agroforestry)

Lahan wanatani merupakan lahan kering yang digunakan 
untuk menanam berbagai macam tanaman pohon dan tanaman 
semusim dengan berbagai macam karakteristiknya. Sistem 
pertanamanya tidak teratur, ada tanaman kecil maupun besar, jarak 
tanam tidak tertata dengan baik. Wanatani merupakaan tanaman 
budidaya masayarakat yang dibentuk menyerupai hutan. Pada 
lahan wanatani selain ditanami tanaman pohon juga ditanami 
tanaman pangan atau tanaman semusim.

Wanatani sederhana adalah menanam tanaman pepohonan 
secara tumpangsari dengan satu atau beberapa jenis tanaman 
semusim. Contoh wanatani sederhana yaitu menanam pohon sengon 
yang ditumpangsarikan dengan tanaman nanas yang ditanam 
berbaris sehingga membentuk lorong. Wanatani kompleks adalah 
menanam berbagai macam jenis pepohonan dengan pola tanan 
dan ekosistem menyerupai hutan. Wanatani kompleks terdapat 
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berbagai jenis tanaman pepohonan, tanaman perdu, tanaman 
semusim dan rerumputan dalam jumlah yang banyak. Wanatani 
kompleks seringkali berada agak jauh dari tempat tinggal petani 
dan pengelolaanya kurang intensif. Contoh wanatani kompleks : 
kebun damar, kebun karet dan sebagainya.

6) Lahan Pasir Pantai

Lahan pasir pantai terdapat di sepanjang pantai. Tanahnya 
bertekstur pasiran karena didominasi oleh pasir. Lahan pasir 
pantai mudah kehilangan air dan mudah kering. Lahan pasir 
pantai digolongkan sebagai lahan kering karena lahan pasir pantai 
memiliki potensi yang baik untuk budidaya tanaman pertanian dan 
tekstur pasiran membuat lahan pasir pantai cepat kering. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari lahan pasir pantai, 
antara lain : 
 Lahannya gersang 
 Miskin bahan organik sehingga kapasitas tanah menahan air 

kurang
 Suhu lingkungan tinggi pada siang hari dan rendah pada 

malam hari
 Angin bertiup kencang
 Salinitas tinggi

5.1.2 Lahan Basah

Lahan basah adalah suatu tempat yang cukup basah dalam 
kurun waktu cukup panjang. Lahan basah termasuk : lahan sawah, 
daerah rawa, lahan gambut, lahan berair baik yang terbentuk secara 
alami maupun buatan manusia, bersifat tetap atau sementara, 
mengandung air yang tergenang atau mengalir. Airnya bersifat 
tawar, payau atau asin.
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Penggolongan Lahan Basah

Lahan basah di Indonesia digolongkan menjadi : lahan sawah 
beririgasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa lebak dan 
lahan sawah rawa pasang surut, lahan gambut.

1)  Lahan Sawah Beririgasi

Lahan sawah beririgasi akan mendapatkan air irigasi 
tanaman dari saluran irigasi dan air hujan. Lahan sawah beririgasi 
dapat digunakan untuk budidaya tanaman sepanjang tahun. Lahan 
sepanjang tahun dapat ditanami padi sampai 3 kali musim tanam 
atau ditanami padi-padi-polowijo, atau ditanami padi-hortikultura-
polowijo, atau ditanami padi-hortikultura-hortikultura. Pada 
musim kemarau irigasi tanaman dapat berasal dari saluran irigasi 
yang berasal dari sungai, apabila debit air sungai tidak memadai 
untuk irigasi semua lahan biasanya akan mendapatkan tambahan 
air irigasi dari sumur pompa. 

Lahan sawah beririgasi memiliki sistem drainase tanah yang 
baik. Pada saat musim penghujan air akan menggenang di lahan 
dan air mudah dikeluarkan dari lahan ke saluran irigasi. Saluran 
irigasi ditata sedemikian rupa sehingga ada saluran air irigasi untuk 
memasukkan air ke lahan dan ada saluran irigasi yang berfungsi 
untuk mengeluarkan air yang berlebih dari lahan, sehingga air yang 
berlebihan di lahan tidak akan menggenang melebihi satu hari. 
Lahan sawah beririgasi yang memiliki sistem drainase yang baik 
akan memiliki pola tanamaan yang beragam. 

Lahan sawah beririgasi dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu : lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah beririgasi 
setengah teknis. Lahan sawah beririgasi teknis mendapatkan 
sumber pengairan dari sungai yang airnya selalu tersedia sepanjang 
tahun dengan sistem pengairan melalui saluran primer, sekunder, 
dan tersier dengan volume yang terukur. Lahan sawah beririgasi 
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setengah teknis mendapatkan sumber pengairan dari sungai dan 
biasanya air tidak cukup tersedia sepanjang tahun. 

2)  Lahan Sawah Tadah Hujan

Pada musim penghujan lahan sawah akan basah dan 
tergenang. Pada musim kemarau lahan akan kering. Lahan akan 
mendapatkan air dari curah hujan selama musim penghujan dan 
sangat tergantung dari panjang pendeknya musim penghujan. 
Apabila musim penghujannya panjang bisa ditanami padi-padi-
polowijo. Polowijo yang sering ditanam adalah kedelai dan kacang 
hijau. Selesai memanen padi, langsung menanam kedelai atau 
kacang hijau di sela sela sisa potongan batang padi. Apabila tanah 
bekas tanam padi sudah tidak lembab atau mulai mengering maka 
lahan tidak jadi ditanami atau diberokan (lahan dibiarkan kosong). 
Tanah yang masih lembab akan mampu mencukupi kebutuhan 
air buat tanaman kedelai dan kacang hijau sampai pengisian biji. 
Apabila tanah sudah tidak lembab atau mulai mengering, maka 
kebutuhan air untuk tanaman tidak akan mencukupi sampai 
pertumbuhan generatif tanaman. Lahan sawah tadah hujan di 
daerah dataran rendah pada musim kemarau dapat diusahakan 
mendapatkan air irigasi dari sumur gali maupun sumur bor.

3)  Lahan Sawah Rawa Lebak

Lahan sawah rawa lebak tergenang selama musim penghujan 
dengan genangan yang dalam dan genangan air akan surut pada 
musim kemarau. Lahan dapat ditanami dengan padi yang tahan 
terhadap genangan dalam pada musim penghujan dan pada 
musim kemarau dapat ditanami palawija maupun hortikultura. 
Lahan sawah rawa lebak biasanya mendapatkan genangan air dari 
curah hujan dan luapan air sungai yang berada di daerah cekungan 
dengan luasan yang sangat luas.
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4)  Lahan Sawah Rawa Pasang Surut

Lahan sawah rawa pasang surut menjadi basah dan tergenang 
akibat air hujan dan air luapan dari sungai yang dipengaruhi oleh 
pasang surut air laut. Pada musim penghujan luapan air sungai 
berupa air tawar dan pada musim kemarau luapan air sungai 
berupa air payau karena sudah bercampur dengan air laut yang 
masuk sungai. Lahan sawah pasang surut biasanya dibuatkan 
guludan guludan yang agak lebar. Daerah guludan (daerah 
atas) memiliki drainase tanah yang baik karena air akan mudah 
mengalir, sedangkan daerah bawah guludan akan senantiasa 
tergenang (basah). Saat air sungai meluap ke lahan maka bagian 
atas (guludan) tidak akan tergenang dalam waktu lama sehingga air 
mudah mengalir. Pada guludan akan ditanami polowijo maupun 
hortikultura, sedangkan di bawah guludan akan ditanami padi. 
Sistem pertanaman tersebut disebut sistem surjan.

5)  Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan lahan rawa yang sering 
mengalami genangan dan jenis tanah lapisan atas merupakan 
gambut sedangkan tanah bawah berupa aluvial dengan berbagai 
kedalaman. Gambut merupakan hasil pelapukan bahan organik, 
berupa dedaunan, ranting dan semak melalui proses pelapukan 
dalam jangka waktu sangat lama dengan keadaan jenuh air. 
Bahan organik dalam keadaan jenuh air akan menghambat proses 
dekomposisi. Lambatnya proses dekomposisi dan banyaknya 
bahan organik, sehingga terbentuk lapisan gambut dibagian atas 
tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan endapan yang terbentuk 
dari campuran lumpur, humus dan pasir dengan komposisi yang 
beragam.

Lahan disebut sebagai lahan gambut apabila lapisan gambut 
memiliki ketebalan di atas 50 cm. Sehingga lahan gambut dapat 
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dikatakan sebagai lahan rawa yang memiliki lapisan atas berupa 
tanah gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Lahan gambut 
memerlukan perawatan yang lebih ekstra hati-hati. Tanah gambut 
mudah rusak dan mudah terbakar. Lahan gambut memiliki potensi 
untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan konsekuensi 
perawatan yang lebih intensif.

6)  Lahan Bergambut

Lahan bergambut merupakan lahan rawa yang memiliki 
lapisan atas berupa tanah gambut dengan ketebalan kurang dari 
50 cm. Lahan bergambuat masih memiliki potensi sebagai lahan 
pertanian, apabila lapisan bawah berupa tanah aluvial tanpa pirit. 
Lahan bergambut yang memiliki tanah aluvial dan lapisan pasir, 
maka kandungan haranya kecil. Apabila lapisan gambutnya habis 
akan terbentuk lahan pasir.

5.2 Sistem Evaluasi Lahan

Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber 
daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu 
pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil dari evaluasi lahan 
dapat dijadikan arahan dalam penggunaan lahan sesuai dengan 
keperluan, baik untuk keperluan pertanian maupun non pertanian.

 Proses penilaian lahan dapat dilakukan dengan dua 
pendekatan atau metode, yaitu metode faktor pembatas dan metode 
parametrik. Pada penilaian faktor pembatas, setiap sifat–sifat lahan 
atau kualitas lahan disusun berurutan mulai dari yang terbaik 
(faktor pembatas paling sedikit) sampai yang terburuk (faktor 
pembatas paling banyak). Contoh evaluasi lahan yang mengunakan 
metode faktor pembatas adalah klasifikasi kemampuan lahan, 
evaluasi lahan FAO. Pada metode parametrik, sifat – sifat lahan yang 
menentukan kualitas lahan diberi nilai 10 hingga 100. Kemudian 
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setiap nilai digabungkan dengan jalan penambahan, pengurangan 
atau perkalian dan ditentukan selang nilai untuk setiap kelas. 
Nilai tertinggi untuk kelas terbaik dan nilai terendah untuk kelas 
terburuk. Contoh evaluasi lahan dengan metode parametrik adalah 
Indeks Storie, Indieks Produktivitas Riquier (Rayes, 2007).

 Evaluasi lahan berdasarkan tujuannya dikelompokkan 
menjadi dua klasifikasi lahan, yaitu kalsifikasi kemampuan lahan 
dan klasifikasi kesesuaian lahan. Kegiatan evaluasi lahan didahului 
dengan survei tanah. Kegiatan survei tanah bertujuan untuk 
memetakan tanah dan menginterpretasikan masing–masing satuan 
tanah yang dipetakan. Survei tanah untuk tujuan umum akan 
menghasilkan peta yang dapat diinterpretasikan untuk berbagai 
tujuan (klasifikasi kemampuan lahan). Survei tanah dengan tujuan 
khusus menghasilkan peta yang dapat diinterpretasikan untuk 
penggunaan tertentu dan spesifik (klasifikasi kesesuaian lahan) 
(Utomo, 2016).

5.2.1 Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah potensi lahan untuk penggunaan 
berbagai sistem pertanian secara umum, yaitu daerah pertanian, 
padang penggembalaan, hutan dan cagar alam. Menurut 
Hardjowigeno (2015), sistem klasifikasi kemampuan lahan yang 
banyak digunakan adalah sistem USDA. Klasifikasi kemampuan 
lahan digolongkan ke dalam Kelas,  Subkelas dan Unit.  
Penggolongan berdasarkan kemampuan lahan untuk produksi 
pertanian secara umum tanpa menimbulkan kerusakan dalam 
jangka panjang.

 Penggolongan dalam kelas kemampuan lahan berdasarkan 
besarnya faktor pembatas atau kendala. Kelas kemampuan lahan 
digolongkan menjadi delapan yang ditulis dengan huruf Romawi 
(kelas I sampai VIII). Urutan kelas menunjukkan urutan peningkatan 
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resiko kerusakan dan faktor pembatas pertumbuhan tanaman. 
Kelas kemampuan lahan semakin tinggi maka semakin besar resiko 
kerusakan dan faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Lahan yang 
dapat digunakan untuk pertanian adalah lahan yang tergolong 
dalam kelas I–IV. Lahan pada kelas V–VII tidak layak digunakan 
untuk usaha pertanian, karena memiliki faktor pembatas yang 
sangat berat untuk budidaya pertanian, apabila dipaksakan untuk 
kegiatan pertanian memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Tabel 2. Kelas Kemampuan Lahan

Kelas Uraian

I

Tanah sangat baik untuk segala macam penggunaan 
pertanian. Tanah tidak memiliki penghambat atau an-
caman kerusakan yang berarti dan cocok untuk perta-
nian intensif. Ciri tanah : tanah datar (lereng permukaan 
0-3%), bersolum dalam ( > 90 cm ), bertekstur agak halus 
sampai sedang, berdrainase baik sampai agak baik, mu-
dah diolah dan responsif terhadap pemupukan.

II

Tanah memiliki sedikit kendala dan ancaman kerusakan 
serta membutuhkan tindakan pengawetan yang sedang. 
Hambatan : tanah berlereng landai (lereng permukaan 
3-8 %), agak peka terhadap erosi, tekstur tanah halus 
sampai agak kasar, struktur dan kemampuan tanah un-
tuk diolah kurang baik, salinitas ringan sampai sedang, 
kadang–kadang terjadi luapan air/banjir, drainase agak 
jelek, bersolum dalam (> 90 cm). Tindakan pengelolaan 
tanah : olah tanah menurut kontur, pergiliran tanaman, 
pemanfaatan tanaman penutup tanah (pupuk hijau), 
pembuatan guludan dan pemupukan.

III

Tanah memiliki kendala yang berat dan memerlukan 
tindakan pengawetan yang khusus untuk budidaya per-
tanian. Faktor penghambat : lereng agak miring (lereng 
permukaan 8-15 %), sangat peka terhadap erosi, ber-
drainase buruk, sering kebanjiran, solum tanah dangkal 
(90-50 cm), permeabilitas lapisan bawah tanah lambat, 
kapasitas menahan air rendah, kesuburan tanah rendah 
dan tidak mudah diatasi. Tindakan pengelolaan
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tanah : penanaman dalam strip, pembuatan teras/pe-
matang, pergiliran tanaman dengan tanaman penutup 
tanah.

IV

Tanah memiliki kendala yang lebih berat dari kelas III. 
Faktor penghambat : lereng curam (lereng permukaan 
15-30 %), sangat peka terhadap erosi, solum tanah dang-
kal (90-25 cm), kapasitas menahan air rendah, drainase 
sangat buruk, sering tergenang, volume kerikil/batuan 
15-50 %, salinitas tinggi, iklim yang cukup merugikan 
budidaya pertanian. Tindakan pengelolaan tanah : pem-
buatan teras, perbaikan drainase, pergiliran dengan ta-
naman penutup tanah selama 3-5 tahun.

V

Tanah tidak cocok untuk budidaya tanaman semusim, 
tanah cocok untuk padang rumput, padang gembalaan, 
dan hutan. Faktor penghambat : sering kebanjiran, tanah 
berawa - rawa, lereng permukaan 0-3 %, tanah berbatu 
– batu (50-90 %), iklim tidak mendukung tanaman ber-
produksi normal.

VI

Tanah memiliki hambatan yang berat dan tidak cocok 
untuk kegiatan pertanian semusim. Tanah cocok untuk 
vegetasi yang permanen seperti padang rumput dan 
hutan. Faktor penghambat : lereng curam (lereng per-
mukaan 30-45 %), mudah tererosi dan atau telah tererosi 
berat, solum tanah sangat dangkal (< 25 cm), berbatu, 
kebanjiran, kapasitas menahan air rendah, salinitas ting-
gi, iklim tidak mendukung produksi tanaman semusim. 
Apabila digunakan untk padang rumput maka harus 
menjaga supaya rumput selalu menutup tanah dengan 
baik. Apabila digunakan untuk hutan, maka penebang-
an kayunya harus selektif.

VII

Tanah memiliki pembatas yang sangat berat, tidak cocok 
untuk budidaya tanaman semusim dan cocok untuk di-
tanami vegetasi permanen seperti padang rumput dan 
hutan dengan syarat  harus dilakukan usaha pencegah-
an erosi. Faktor penghambat : lereng sangat curam (le-
reng permukaan 45-65 %), mengalami erosi sangat be-
rat, solum tanah sangat dangkal, berbatu, tanah selalu 
tergenang, salinitas tinggi, iklim tidak mendukung pro-
duksi tanaman semusim.
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VIII

Tanah memiliki faktor pembatas yang sangat parah dn 
tidak sesuai untuk budidaya pertanian dan hanya cocok 
untuk cagar alam dan pariwisata. Faktor penghambat 
: tanah berlereng sangat curam (> 65 %), sangat berba-
tu (> 90 %), erosi dan bahaya erosi sangat berat, tekstur 
tanah kasar, iklim sangat tidak mendukung untuk perta-
nian, tanah sangat basah, kapasitas menahan air sangat 
rendah, salinitas dan kandungan Na tinggi, dan tanah 
sangat berbatu.

 Kemampuan lahan dalam tingkat subkelas merupakan 
pembagian tingkatan kemampuan lahan lebih lanjut dari kelas 
berdasarkan faktor penghambat yang sama. Faktor penghambat 
dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu : 1). bahaya erosi 
(disingkat dengan huruf e), 2). Genangan air atau bahaya banjir 
(disingkat menjadi w), 3). Penghambat terhadap perakaran tanaman 
(disingkat menjadi s), dan 4). Iklim (disingkat menjadi c). Contoh 
penulisan faktor penghambat subkelas kemampuan lahan sebagai 
berikut : IIs yang menyatakan bahwa tanah kelas II disebabkan 
oleh terhambatnya perakaran tanaman (s). Apabila suatu tanah 
memiliki dua hambatan yang bernilai sama, maka penetapan 
subkelas dilakukan menurut prioritas berikut : e, w, s. Apabila 
dua faktor penghambat ingin dituliskan, maka penulisannya yang 
hambatannya lebih besar ditulis terlebih dahulu.

 Kemampuan lahan dalam tingkat Unit (satuan pengelolaan) 
memberikan keterangan lebih spesifik dan mendalam daripada 
subkelas. Tanah yang masuk dalam kategori suatu unit 
kemampuan lahan merupakan tanah yang memiliki kemampuan 
dan memerlukan cara pengelolaan (drainase, pemupukan dan 
sebagainya) yang sama untuk pertumbuhan tanaman. Lahan 
memiliki sifat yang sama dalam hal : 1) kemampuan memproduksi 
tanaman pertanian atau rumput ternak; 2) kebutuhan tindakan 
konservasi dan pengelolaan yang sama; 3) tanaman yang ditanam 
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dengan pengelolaan yang sama akan menghasilkan produksi 
yang hampir sama (perbedaan produksi tidak boleh lebih dari 
25%). Unit kemampuan lahan disimbolkan dengan huruf arab 
yang diletakkan sesudah simbol subkelas. Angka angka tersebut 
memperjelas besarnya tingkat faktor penghambat dari subkelas. 
Contoh penulisan faktor penghambat unit kemampuan lahan 
sebagai berikut : IIw-2, IVs-3, IIIc-2.

5.2.2 Klasifikasi Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kesesuaian sebidang 
lahan untuk penggunaan tertentu.  Kesesuaian lahan dinilai dari 
kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau kondisi setelah 
diadakan perbaikan (kesesuain lahan potensial). Kesesuain lahan 
aktual adalah kesesuan lahan berdasarkan sifat biofisik tanah atau 
sumberdaya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan – 
masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik 
lahan berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan 
dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian 
lahan potensial adalah gambaran kesesuaian lahan yang akan 
dicapai apabila dilakukan usaha – usaha perbaikan (Ritung dkk., 
2007).

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan terdiri dari empat 
kategori, yaitu :
1. Ordo (Order): menunjukan keadaan kesesuaian secara umum
2. Kelas (Class): menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo
3. Sub-kleas (Sub-class): menunjukkan jenis pembatas atau macam 

perbaikan yang diperlukan dalam kelas
4. Satuan (Unit): menunjukkan perbedaan – perbedaan kecil yang 

diperlukan dalam pengelolaan sub-kelas

Ordo Kesesuaian lahan dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Ordo S : sesuai (suitable). Lahan dalam kategori Ordo S 
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dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu secara 
lestari, tanpa atau sedikit resiko kerusakan terhadap sumber 
daya lahannya. Keuntungan yang didapat dari pemanfaatan 
lahan ini lebih besar dari masukan yang diberikan.

2. Ordo N : tidak sesuai (non suitable). Lahan dalam kategori 
Ordo N mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga 
mencegah penggunaan secara lestari.

Kelas kesesuaian lahan adalah pembagian lebih lanjut dari 
Ordo dan menggambarkan tingkat kesesuaian dari suatu Ordo. 
Tingkatan kelas kesesuaian lahan ditunjukkan oleh angka yang 
ditulis di belakang simbol Ordo. Jumlah kelas dalam Ordo tidak 
terbatas, tetapi dianjurkan memakai 3 kelas dalam Ordo S dan 2 
kelas dalam Ordo N.

Pembagian serta definisi kelas kesesuaian lahan, yaitu :
1. Kelas S1 : sangat sesuai (highly suitable). Lahan tidak memiliki 

pembatas yang berat untuk suatu penggunaan secara lestari 
atau hanya mempunyai pembatas tidak berarti dan tidak 
berpengaruh nyata terhadap produksi serta tidak menyebabkan 
kenaikan masukan yang diberikan pada umumnya.

2. Kelas S2 : cukup sesuai (moderately suitable). Laham memiliki 
pembatas agak berat untuk suatu penggunaan secara lestari. 
Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan, 
serta meningkatkan masukan yang diperlukan.

3. Kelas S3 : sesuai marginal (marginally suitable). Lahan 
memiliki pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan 
yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas 
dan keuntungan, serta perlu meningkatkan masukan yang 
diperlukan.

4. Kelas N1 : tidak sesuai saat ini (currently not suitable). 
Lahan memiliki pembatas yang sangat berat, tetapi masih 
memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki 
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dengan tingkat pengelolaan dengan biaya normal. Faktor 
pembatas dapat menghalangi keberhasilan penggunaan lahan 
yang lestari dalam jangka waktu panjang.

5. Kelas N2 : tidak sesuai selamanya (permanently not suitable). 
Laham memiliki pembatas yang sangat berat, sehingga tidak 
mungkin untuk digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari.

Kesesuaiaan lahan pada tingkat subkelas menunjukkan 
faktor pembatas atau perbaikaan yang diperlukan dalam suatu 
kelas kesesuaian lahan. Faktor pembatas disimbolkan dengan 
huruf kecil, seperti : 1).  Kelembaban disimbolkan dengan m, 2). 
Erosi disimbolkan dengan e, 3). Ketersediaan hara disimbolkan 
dengan n. Contohnya : S2e, S2n dan sebagainya. Masing masing 
kelas dapat dibagi menjadi satu atau lebih subkelas kesesuaian 
lahan berdasarkan faktor pembatas yang ada. Pada kelas S1 tidak 
ada pembagian subkelas karena tidak memiliki faktor pembatas 
yang berat.

Kesesuaian lahan pada tingkat Unit menggambarkan 
karakter produksi atau kebutuhan pengelolaan pada kelas yang 
sama. Pemberian simbul unit kesesuaian lahan dengan angka Arab 
yang mengikuti simbul subkelas.  Contoh : S2m-1, S2m-2. 
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BAB. VI

LINGKUNGAN DAN PERTUMBUHAN TANAMAN

6.1 Lingkungan Tanaman

Lingkungan adalah suatu sistem yang kompleks di 
luar individu dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan organisme. Faktor - faktor lingkungan dapat 
digolongkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan abiotik dan 
faktor lingkungan biotik. Faktor lingkungan abiotik terdiri dari 
: suhu, udara, cahaya matahari, air dan hujan, tanah, api, batuan 
dan unsur hara. Suhu, udara, cahaya matahari, air dan hujan, angin 
termasuk dalam golongan unsur - unsur dari iklim dan cuaca. 
Faktor lingkungan abiotik terdiri dari makhluk - makhluk hidup 
yang saling berinteraksi satu sama lain. 

Tanaman sebagai satu kesatuan biologis yang hidup di alam 
raya dan saling berinteraksi dengan faktor lingkungan abiotik dan 
biotiknya. Tanaman dalam suatu lingkungan dapat dipandang 
dalam beberapa tingkatan, yaitu : 1) sebagai suatu individu yang 
tumbuh sesuai dengan sifat genetiknya; 2) sebagai bagian dari 
populasi yang memerlukan perkembangbiakan secara aseksual 
maupun seksual; 3) sebagai bagian dari berbagai komunitas 
makhluk hidup yang hidup di daerah tertentu dengan memerlukan 
habitat (habitat darat atau air) yang sama; 4) sebagai bagian dari 
ekosistem makhluk hidup dan lingkungan fisik yang mempengaruhi 
kehidupannya; 5) sebagai bagian dari bioma, yaitu suatu sistem 
ekosistem makhluk hidup secara besar yang berinteraksi dengan 
iklim dan biota setempat;     6) sebagai bagian dari biosfer, yaitu 
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keseluruhan makhluk hidup di permukaan bumi yang berinteraksi 
dengan lingkungan fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangannya.

Biosfer merupakan tempat kehidupan makhluk hidup di bumi 
yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya secara keseluruhan. 
Perubahan lingkungan fisik di suatu bagian bumi mempengaruhi 
kehidupan makhluk hidup yang lain di tempat-tempat yang sangat 
jauh. Keberlangsungan kehidupan tanaman di biosfer sebagai satu 
kesatuan makhluk hidup dengan lingkungannya tergantung denagn 
dua proses kehidupan tanaman. Dua proses kehidupan tanaman 
antara lain: 1) proses daur ulang, perubahan dan perpindahan 
unsur-unsur organik maupun anorganik penyusun makhluk 
hidup; 2) proses penangkapan dan penyebaran energi (matahari) 
yang memberi kekuatan tanaman untuk melakukan fotosistesa. 

Setiap individu tanaman akan dikendalikan oleh gen-gen 
yang menentukan genotip tanaman tersebut. Genotip tanaman akan 
menentukan daya adaptasi tanaman terhadap lingkungan tempat 
hidupnya dan menentukan kualitas dan kuantitas hasil panennya. 
Lingkungan tumbuh tanaman akan mempengaruhi kenampakan 
dari sifat-sifat genotip tanaman (fenotip tanaman). Pengaruh 
lingkungan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman harus 
difahami supaya dapat menghasilkan hasil panen yang berkualitas 
dalam jumlah tinggi. Faktor abiotik lingkungan yang berpengaruh 
terhadap pertumbuhan tanaman adalah faktor iklim dan cuaca 
dan tanah. Faktor biotik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
tanaman adalah organisme yang menguntungkan dan mengganggu 
tanaman. Organisme yang menguntungkan tanaman antara lain : 
mikroorganisme penambat N, agensia hayati, tanaman pelindung 
dan sebagainya. Organisme pengganggu tanaman antara lain : 
hama dan penyakit tanaman, dan gulma.
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Cekaman lingkungan abiotik pada tanaman, antara lain :

1. Cekaman Al Tinggi (tanah masam)

Tanah masam pada lahan kering banyak mengandung 
ion Al3+. Tingginya kandungan aluminium di dalam tanah dapat 
membuat tanaman menjadi keracunan dan kekurangan nutrisi 
(hara) tanaman. Tanda–tanda tanaman yang mengalami keracunan 
aluminium antara lain : a). akar tanaman pendek dan kaku dengan 
diameter akar yang membesar, b). akar tanaman mudah patah, c). 
ujung–ujung akar membengkak dan akar tidak dapat berfungsi 
sempurna dalam menyerap air dan unsur hara, d). akar tanaman 
pendek dan kerdil. 

Tanah masam dengan kandungan aluminium kecil tidak 
meracuni tanaman. Penelitian Proklamasiningsih, dkk. (2012), 
menunjukkan bahwa pengamatan panjang akar tanaman kedelai 
pada media tanam tanpa pemberian aluminium dengan pH rendah 
memiliki pertumbuhan akar yang lebih panjang. 

2. Cekaman Salinitas

Cekaman salinitas disebabkan  oleh meningkatnya  kon-
sentrasi garam di dalam tanah. Menurut Fitter dan Hay (1991), 
peningkatan konsentrasi garam di dalam tanah dapat disebakan 
oleh banyaknya air yang mengandung garam masuk ke lahan atau 
terjadinya evaporasi yang melebihi kadar air hujan. Cekaman sali-
nitas tidak hanya terjadi pada lahan di dekat pantai saja. Cekaman 
salinitas dapat terjadi pada daerah kering dengan curah hujan yang 
rendah. 

Hasil penelitian Taufik dan Purwaningrahayu (2013), 
Peningkatan salinitas menghambat pertumbuhan tanaman, 
menurunkan indeks kandungan klorofil daun, menurunkan 
komponen hasil dan hasil biji kacang hijau. Peningkatan salinitas 
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berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan bobot tajuk 
dan akar kacang hijau. Pada umur 46 hst, tanaman kacang hijau 
memasuki fase pengisian polong, daun tanaman kacang hijau 
mengalami klorosis dan cepat menguning dan kering sehingga 
pengisisn polong tidak sempurna dan banyak polong tidak terisi 
normal (banyak yang tidak terisi (kopong)). Peningkatan salinitas 
menurunkan hasil panen kacang hijau. 

3. Cekaman Kekeringan

Tanaman yang mengalami cekaman kekeringan akan 
terjadi antara lain : 1) mempercepat siklus hidupnya dengan cara 
mempercepat pembungaan; 2) mengurangi ukuran sel dan jumlah 
stomata, serta melakukan pengguguran daun.

4. Intensitas Cahaya Rendah

Cara mengatasi cekaman cahaya rendah dapat dilakukan 
dengan cara modifikasi anatomi dan morfologi daun dan toleransi 
terhadap cahaya. Beberapa ciri tanaman yang mampu tumbuh 
dalam keadaan cekaman cahaya rendah antara lain : 1) memiliki 
klorofil a lebih besar dari klorofil b; 2) warna daun yang lebih hijau; 
3) daun yang lebih tipis dan lebih luas. 

Iklim dan Cuaca 

Iklim dan cuaca merupakan salah satu faktor lingkungan 
yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Iklim dan cuaca yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan hidup tanaman akan menyebabkan 
tanaman mengalami stres (cekaman) dalam proses metabolisme 
tubuhnya sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan hasil 
panennya berkurang. Pada daerah tropis, zona iklim dibentuk 
berdasarkan distribusi curah hujan.

Iklim sangat menentukan tanaman yang akan dibudidayakan. 
Apabila kebutuhan hidup tanaman tidak sesuai dengan iklim 
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setempat maka dapat dilakukan modifikasi iklim sesuai kebutuhan 
tanaman akan tetapi memerlukan teknologi khusus dan biaya 
yang besar. Contoh tanaman iklim panas antara lain : padi jagung, 
tembakau, tebu, karet, kelapa. Contoh tanaman iklim sub tropik 
(daerah pegunungan) antara lain: teh, kopi, kina, sayur mayur dan 
buah buahan.

Cahaya mempengaruhi proses fisiologis tanaman, antara 
lain : 1) proses fotosintesis, 2) proses respirasi, 3) proses transpirasi. 
Cahaya mempengaruhi pertumbuhan batang tanaman. Batang 
tanaman akan mengalami etiolasi (perpanjanagn ruas batang) pada 
saat gelap atau kekurangan cahaya. Faktor yang menentukan 
besarnya radiasi matahari ke bumi, antara lain : 1) sudut datang 
matahari, 2) panjanag hari, 3) keadaan atmosfer (kandungan bahan 
pencemar dan uap air). Hari panjang menyebabkan peningkatan 
panjang ruas dan tinggi tanaman, terutama pada tanaman hari 
pendek. Panjang hari lebih mempengaruhi pembungaan dari pada 
pertumbuhan batang. Panjang penyinaran matahari mempengaruhi 
ketersediaan energi untuk melakukan reaksi metabolisme 
(anabolisme dan/atau katabolisme) tanaman.

 Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam  
menentukan komoditi tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. 
Suhu udara dan suhu tanah mempengaruhi kecepatan reaksi 
enzimatik. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan 
oleh : radiasi matahari, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, 
kerapatan tanaman dan kandungan lengas tanah. Suhu 
mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan hasil tanaman 
karena suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis tanaman, 
antara lain: fotosintesis, bukaan stomata, laju transpirasi, laju 
penyerapan air dan nutrisi, dan respirasi. Suhu dapat mempengaruhi 
waktu pembungaan dan waktu panen tanaman. 
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Setiap jenis tanaman memiliki batas suhu minimum, suhu 
optimum dan suhu maksimum untuk setiap fase pertumbuhannya. 
Suhu di atas suhu maksimum membuat tanaman menjadi : 1) 
mengalami kelayuan dan kematian; 2) menghambat perkecambahan 
dan pembentukan umbi; 3) mengalami kerontokan daun, bunga, 
dan buah; 4) mengalami pertumbuhan vegetatif yang kerdil. 
Suhu di bawah suhu minimum menyebabkan tanaman menjadi 
: 1) pertumbuhan vegetatif tanaman menjadi lebih singkat; 2) 
tanaman berbunga lebih cepat; 3) pembelahan sel terhenti sehingga 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhenti; 4) kematian sel 
dan jaringan tanaman akibat aktifitas dalam mengeluarkan bahan–
bahan kimia melalui membran sel. 

Curah hujan mempengaruhi persediaan air di dalam 
tanah. Air sangat diperlukan tanaman untuk kelangsungan 
pertumbuhannya. Air sebagai alat transportasi untuk mengangkut 
unsur hara dari dalam tanah menuju tempat fotosintesis. Menurut 
Griffith (1976), dalam Tyasyono 2004, proses fotosisntesis akan 
menurun saat kandungan air dalam daun hilang 30 %. Kemudian 
proses fotosintesis akan terhenti apabila daun kehilangan air 
sebanyak 60 %. 

Umur tanaman dapat mempengaruhi ketahanan terhadap 
kehilangan air. Tanaman dewasa akan lebih tahan terhadap 
kekurangan air daripada tanaman yang masih kecil. Kekurangan air 
saat fase vegetatif akan menghambat pertumbuhan dan membuat 
tanaman menjadi kerdil. Kekurangan air saat fase generatif 
membuat tanaman menggugurkan bunga ataupun buahnya.

Curah hujan mempengaruhi jenis tanaman budidaya dan 
jumlah ternak. Daerah dengan curah hujan yang tinggi akan 
memiliki banyak tanaman berdaun lebar, sedangkan daerah dengan 
curah hujan rendah akan banyak memiliki tanaman berdaun 
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sempit. Daerah yang curah hujan tinggi akan mengurangi jumlah 
populasi ternak. Daerah dengan curah hujan sedang dan rendah 
ditandai dengan adanya hutan yang tidak lebat dan padang sabana. 
Daerah padang sabana akan cukup mendapatkan makanan buat 
ternak, daerah Indonesai bagian timur yang banyak memiliki hutan 
sabana sangat baik untuk budidaya ternak terutama sapi, kerbau, 
kuda, kambing dan domba.

Angin mempengaruhi proses fisiologis tanaman, antara lain: 
transpirasi, respirasi, laju penyerpan air dan nutrisi. Angin yang 
baik akan membantu meningkatkan perbedaan tekanan air dalam 
daun dan akar tanaman, sehingga tanaman mampu menyerap air 
dan hara dalam tanah. Angin membantu penyerbukan silang bagi 
tanaman budiaya. Angin yang terlalu kencang dapat merusak 
tanaman budidaya dan membantu perpindahan hama penyakit 
tanaman dalam jangkauan yang lebih luas. 

Kesuburan Tanah

Kesuburan tanah mempengaruhi produktivitas tanah 
dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Tanah produktif merupakan tanah yang dikelola dengan baik 
dan menghasilkan produk tanaman yang baik. Tanah subur 
mempermudah pengelolaan tanah untuk budidaya tanaman. 

Kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk 
menyediakan air, udara dan unsur hara secara seimbang untuk 
pertumbuhan tanaman. Tanah subur menyediakan air, udara dan 
unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan tanaman 
dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Faktor utama penentu 
kesuburan tanah antara lain : bahan organik tanah, tekstur tanah, 
kedalaman tanah, kadar hara, sifat koloidal tanah, reaksi tanah, 
mikroorganisme tanah dan unsur beracun 
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Keberadaan bahan organik tanah dipengaruhi oleh : jenis 
tanah, iklim, vegetasi yang tumbuh di atas tanah, tekstur dan 
drainase tanah, pengolahan tanah, rotasi tanaman, pemberian 
residu tanaman, dan kebakaran. Menurut Gardner dan Miller, 
2007 dalam Utama dkk. (2016) peran bahan organik tanah dalam 
kesuburan tanah yaitu :
a).  Sebagai sumber pemasok unsur hara; 
b).  Meningkatkan KTK tanah; 
c).  Meningkatkan agregasi dan kelembaban tanah; 
d).  Bahan khelat (pengikat); 
e).  Pemasok karbon untuk aktifitas mikroba tanah; 
f).  Bahan organik tanah yang berada di atas tanah dapat 

mengurangi erosi tanah, mengurangi kehilangan air dan 
menurunkan suhu 

Pemberian bahan organik 2 ton/ha setiap musim tanam 
akan membantu menjaga ketersediaan bahan organik tanah. 
Pemberian bahan organik ke dalam tanah akan lebih membantu 
dalam perbaikan sifat–sifat tanah. Pemberian bahan organik ke 
dalam tanah harus memperhatikan kandungan C/N ratio bahan 
organik. Kandungan C/N ratio tinggi dalam bahan organik dapat 
menimbulkan terjadinya immobilisasi unsur hara di dalam tanah. 
Immobilisasi unsur hara merupakan proses pemanfaatan unsur 
hara di dalam tanah oleh mikroorganisme tanah. Unsur hara 
sebagai sumber energi bagi mikroba dalam mendekomposisi bahan 
organik. Persaingan dalam pemanfaatan unsur hara antara mikroba 
dan tanaman akan membuat unsur hara yang tersedia buat tanaman 
berkurang.

Tekstur tanah mempengaruhi kesuburan tanah. Tekstur tanah 
mempengaruhi jumlah air dan udara di dalam tanah. Tanah pasir 
kemampuannya dalam mengikat air sangat rendah tetapi memiliki 
aerasi udara yang cukup banyak. Tanah liat mampu mengikat air 
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dalam jumlah besar dan mempertahankan air di dalam tanah, tetapi 
aerasinya kurang bagus. Pengelolaan tanah yang tidak tepat akan 
merusak tekstur tanah. Tanah liat mudah mengalami pemadatan, 
sehingga kapasitasnya mengikat air berkurang dan pergerakan 
udara tanah terhambat.

Kedalaman tanah mempengaruhi perkembangan akar 
tanaman dan penyediaan air, udara dan hara bagi kebutuhan 
tanaman. Kedalaman tanah efektif merupakan ketebalan lapisan 
tanah mulai dari permukaan sampai lapisan yang tidak dapat 
ditembus oleh perakaran tanaman. Solum tanah yang semakin 
dalam semakin mendukung untuk pertumbuhan akar tanaman.

Kadar hara menentukan kesuburan tanah. Tanah yang 
mengandung unsur hara dalam jumlah banyak dapat dikatakan 
sebagai tanah subur. Pengelolaan kesuburan tanah akan menjaga 
keberadaan hara dalam tanah. Hara dalam tanah akan hilang 
melalui: 1) Diserap oleh tanaman dan berubah menjadi biomassa 
tanaman, 2) Erosi tanah, 3) Pencucian hara. 

Sifat koloidal tanah menentukan ketersediaan hara di dalam 
tanah untuk diserap tanaman. Koloid tanah menyerap unsur hara 
tersedia di dalam tanah yang dapat dijerap dan dipertukarkan. 
Koloid tanah memiliki muatan listrik. Koloid bermuatan positif dan 
ada yang bermuatan negatif. Koloid tanah bermuatan negatif akan 
menjerab kation dan yang bermuatan positif akan menjerap anion. 
Kation dan anion yang terjerab olah koloid tanah menjadi tidak 
tersedia buat tanaman. Sifat muatan koloid tanah : tetap dan tidak 
tetap. Koloid tanah yang tidak tetap dipengaruhi oleh pH tanah. 
Perlakuan pengapuran akan menetralkan pH tanah. 

Reaksi tanah dapat mempengaruhi : ketersediaan unsur 
hara, kapasitas tukar kation, dan keberadan unsur beracun serta 
mempengaruhi aktivitas biota tanah. Aktifitas mikroorganisme yang 
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medukung kesubran tanah adalah siklus hara dan dekomposisi. 
Pada umumnya pH optimum untuk kehidupan mikroorganisme 
tanah adalah skala 5–8. Usaha untuk meningkatkan nilai pH tanah 
dengan cara pengapuran, sedangkan usaha untuk menurunkan pH 
tanah dilakukan pemberian belerang.

Keberadaan mikroorganisme di dalam tanah akan 
meningkatkan kesuburan tanah. Mikroorganisme tanah 
berperan dalam: dekomposisi bahan organik, penambatan N dan 
penambatan P.

Unsur beracun dapat mempengaruhi kesuburan tanah. 
Keberadan Al, sulfat, garam dan logam – logam berat dari limbah 
dapat menyebabkaan keracunan bagi tanaman. 

6.2 Fisiologi Tumbuhan

Lingkungan tempat tumbuh tanaman akan mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman. Ilmu fisiologi tumbuhan merupakan salah 
satu cabang ilmu biologi yang mempelajari proses metabolisme  
yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan 
tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang. 

Cabang fisiologi :
1. Fisiologi Tanaman 

Fisiologi tanaman mengkaji proses-proses metabolisme 
pada tanaman budidaya, tidak mengkaji tumbuhan tingkat rendah 
(monera, protista, fungi) dan tidak mengkaji tumbuhan tinggi 
yang tidak dibudidayakan. Tanaman budidaya ditanam untuk 
mendapatkan hasil panen yang dapat dikonsumsi atau yang laku 
dipasarkan. Sehingga fisiologi tanaman lebih mengarah pada proses 
metabolisme tanaman yang berkaitan dengan pembentukan dan 
perkembangan organ tanaman yang diambil sebagai hasil panen. 
Berbagai penelitian di bidang fisiologi tanaman yang dilakukan oleh 
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para peneliti bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis 
dan menurunkan respirasi tanaman.
2. Fisiologi Pasca Panen 

Fisiologi pasca panen menelaah proses fisiologi yang 
terjadi pada organ tanaman yang sudah dipanen sebagai hasil 
panen tanaman. Reaksi yang terjadi setelah panen adalah bersifat 
katabolitik, atau penguraian senyawa-senyawa bermolekul besar 
(pati, selulosa, protein, lemak, asam nukleat) menjadi senyawa yang 
bermolekul kecil (lebih sederhana). 
3. Ekofisiologi 

Ekofisiologi membahas pengaruh faktor lingkungan terhadap 
berbagai proses metabolisme tumbuhan yang mencakup pengaruh 
positif (menguntungkan) dan negatif (merugikan) bagi tumbuhan 
dan kepentingan manusia.  
4. Fisiologi Benih 

Fisiologi benih membahas proses-proses yang berlangsung 
saat terjadinya perkecambahan benih. Proses perkecambahan benih 
melibatkan berbagai tahapan, yaitu : imbibisi, reaktivasi enzim, 
penguraian bahan simpanan dan pertumbuhan radikal. 

6.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman

Pertumbuhan adalah pertambahan volume (ukuran) 
tanaman yang meliputi pembelahan dan perpanjangan atau 
pembesaran sel serta proses awal dari diferensiasi. Perkembangan 
adalah spesialisasi struktur dan fungsi dari sel membentuk jaringan 
dan organ tanaman. 

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai peningkatan bahan 
kering tanaman. Analisis dari pertumbuhan tanaman dapat diukur 
dari beberapa parameter, antara lain : penambahan berat kering, 
tinggi, volume dan luas daun. Penambahan berat basah kurang 
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mencerminkan suatu pertumbuhan tanaman karena angkanya 
selalu fluktuatif tergantung dari kelembaban tanah dan kelembaban 
udara. Parameter pengamatan untuk sayur, buah dan bunga 
lebih menggunakan berat basah daripada berat kering karena 
penjualannya dalam keadaan basah dengan standar kualitas yang 
baik.

Fotosintesis yang efisien dapat menghasilkan pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman yang optimal. Pemanasan global saat 
ini meningkatkan kadar CO2 di udara dari 300 ppm menjadi 340 
ppm. Peningkatan CO2 meningkatkan suhu bumi. Peningkatan 
suhu bumi dari pemanasan global tidak secara nyata meningkatkan 
laju fotosintesis, akan tetapi meningkatkan laju fotorespirasi. 
Fotorespirasi merupakan proses perombakan bahan organik menjadi 
energi yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan dan 
perkembangan.

Penuruanan CO2 dapat dilakukan dengan melakukan 
antara lain : 1) penanaman tanaman yang fotosintesisnya efisien; 
2) penanaman tanaman yang rendah laju fotorespirasinya; 3) 
memanfaatkan lahan - lahan kosong untuk ditanami tanaman 
(memperbanyak tanaman). Menurut tipe fotosintesisnya, tanaman 
digolongkan menjadi 3, yaitu : tanaman C3, tanaman C4 dan tanaman 
CAM. Efisiensi fotosintesis tanaman C3 rendah karena enzim 
Rubisco berperan ganda untuk pengikatan CO2 dalam fotosintesis 
dan pengaktifan O2 dalam fotorespirasi. Pemanfaatan CO2 pada 
tanaman C3 hanya sebesar 50%. Contoh tanaman C3 antara lain : 
tanaman kacang - kacangan, kentang, gandum, kedelai. Tanaman 
C4 memiliki laju fotosintesis tinggi karena : 1) memiliki 2 tipe sel 
fotosintesis (mesofil dan bundle-sheath); 2) fiksasi CO2 dilakukan oleh 
enzim PEPC yang lebih tinggi dalam memfiksasi CO2 dibanding 
enzim Rubisco pada tanaman C3; 3) memiliki pemisahan tempat 
untuk reduksi NO2 + NO3 dan untuk reduksi CO2; 4) tidak ada 
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fotorespirasi tanaman C4 yang terukur. Contoh tanaman C4 antara 
lain : jagung, tebu, sorgum. Tanaman CAM memiliki keistimewaan 
dapat dormansi ketika terjadi cekaman lingkungan tanpa merusak 
sel dan ketika keadaan lingkungan sudah normal akan mengalami 
pertumbuhan. Tanaman CAM menyerap CO2 pada malam hari dan 
digunakan untuk fotosintesis pada siang hari dan memiliki cara 
fiksasi CO2 seperti tanaman C4.  Apabila kondisi lingkungan lebih 
baik maka tanaman CAM melakukan fiksasi CO2 seperti tanaman 
C3. Efisiensi fotosintesis pada tanaman C3 dapat ditingkatkan seperti 
tanaman C4 dengan mengintroduksi gen-gen yang telibat dalam 
fotosintesis tanaman C4 ke tanaman C3. 

Cara peningkatan efisiensi fotosintesis tanaman untuk 
meningkatkan pertumbuhan tanaman dapat dilakukan, antara lain:
1. Menyeimbangkan antara source-sink

Teknik budidaya untuk menyeimbangkan antara source-sink 
antara laian : 1) nisbah D/B (luas daun/jumlah buah) dengan 
cara penjarangan buah, 2) merubah alokasi hasil fotosintesa 
ke buah dengan cara pemangkasan pucuk atau daun muda, 3) 
meningkatkan fotosintesis dengan memperbaiki penerimaan 
cahaya pada daun

2. Meningkatkan konduktifitas stomata (membuka dan 
menutupnya stomata sesuai dengan kondisi lingkungan)

3. Luas daun hijau lebih lebar, morfologi dan anatomi daun 
(bentuk kanopi yang lebih tegak, daun lebih hijau dan tebal, 
rasio klorofil a dibanding klorofil b tinggi)

4. Meningkatkan enzim Rubisco dan introduksi gen tanaman C4 
yang terlibat dalam fotosintesis tanaman C3

5. Efisiensi penangkapan cahaya matahari oleh klorofil
6. Efisiensi penggunaan cahaya dengan cara meningkatkan 

aktifitas enzim fotosintat dan menurunkan aktifitas enzim 
respirasi.
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Perkecambahan merupakan permulaan dari pertumbuhan 
aktif yang membuat pecahnya kulit biji dan munculnya semai. 
Menurut Toole dan Hendriks (1956) dalam Gardner dkk, (1991) 
proses yang terjadi dalam perkecambahan adalah proses fisiologis 
dan morfologis. Proses–proses perkecembahan yaitu : 
1. Imbibisi dan absorbsi air
2. Hidrasi jaringan
3. Absorbsi O2

4. Pengaktifan enzim dan pencernaan cadangan makanan
5. Pengankutan molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio
6. Peningkatan respirasi dan asimilasi
7. Inisiasi pembelahan dan pembesaran sel
8. Munculnya embrio

Hormon pertumbuhan yang terlibat dalam perkecambahan 
yaitu : giberellin, sitokinin dan auksin. Giberellin mengaktifkan 
enzim hidrolitik dalam pencernaan cadangan makanan. Sitokinin 
merangsang pembelahan sel, memunculkan akar lembaga dan 
pucuk lembaga. Auksin meningkatkan pertumbuhan untuk 
meningkatkan pembesaran ujung akar dan pucuk lembaga 
(Gardner dkk, 1991). 

Fase Pertumbuhan tanaman dibedakan menjadi fase 
pertumbuhan vegetatif dan fase pertumbuhan generatif. 
Pertumbuhan vegetatif adalah pertambahan volume, jumlah 
sel, bentuk dan ukuran organ vegetatif (akar, batang dan daun). 
Pertumbuhan vegetatif dimulai dari perkecambahan sampai 
terbentuknya organ generatif. Pertumbuhan generatif adalah 
pertumbuhan organ generatif. Pertumbuhan generatif dimulai 
dengan terbentuknya primordia bunga sampai buah masak 
sempurna. 
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Tipe pertumbuhan tanaman memiliki karakter yang 
berbeda – beda menurut karakteristik morfologi tanaman. Tipe 
pertumbuhan kacang tanah berdasarkan bentuk/letak cabang 
lateral dibedakan menjadi 2 yaitu : tipe menjalar dan tipe tegak. 
Tipe menjalar mempunyai percabangan lebih panjang dan tumbuh 
ke samping, dan hanya bagian ujung yang mengarah ke atas. Tipe 
menjalar memiliki umur yang lebih panjang dan dapat mencapai 
umur enam bulan. Tipe tegak memiliki percabangan yang tumbuh 
agak melurus ke atas. Tipe tegak memiliki umur genjah, yaitu 
antara 100 sampai 120 hari (Trustinah, 2017).

Tipe pertumbuhan kedelai dibedakan menjadi 2 yaitu 
determinit dan indeterminit. Tipe pertumbuhan diantara 2 tipe 
pertumbuhan tersebut atau memiliki ciri gabungan yaitu tipe 
semi-determinit. Tipe pertumbuhan determinit akan mengalami 
perhentian pertumbuhan vegetatif ketika bunga sudah muncul. Tipe 
pertumbuhan indeterminit akan tetap melanjutkan pertumbuhan 
vegetatif meskipun bunga sudah muncul. Varietas kedelai yang 
berkembang di Indonesia banyak didominasi kedelai bertipe 
determinit (Adie dan Krisnawati, 2017).

Pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh lingkungan 
tempat hidup tanaman. Tanaman strowberi yang ditanam pada 
lingkungan yang berbeda (lapangan, sungkupan dan rumah plastik) 
memberikan hasil tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah stolon 
yang berbeda. Perbedaan lingkungan tersebut juga mempengaruhi 
produksi dan kualitas buah (Dolyna, 2008).
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BAB. VII

TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN

7. 1 Pengelompokan Tanaman

 Tanaman memiliki pengertian yang berbeda dengan 
tumbuhan. Menurut Yudono (2014), tanaman (crop) diartikan 
sebagai tumbuhan (plant) yang dipilih manusia dan dipelihara 
untuk diambil hasilnya. Tanaman dapat dikelompokkan sesuai 
dengan kemanfaatan dan ciri khususnya. Tanaman dikelompokkan 
sebagai berikut :
1. Kelompok Tanaman sesuai Sistematika Botani

• Kategori kerajaan/kingdom  
• Kategori divisio   
• Kategori kelas      
• Kategori famili     
• Kategori genus     
• Kategori spesies   
• Kategori strain

2. Kelompok Tanaman Berbasis Umur
 Tanaman semusim (annual crops) : berumur kurang dari 1 

tahun, berbuah sekali, setelah berbuah mati.
 Tanaman Tahunan (perennial crops) : berumur lebih dari satu 

tahun, dapat berbuah setiap tahun.
 Tanaman 2 tahun (biennial crops) : memiliki umur 2 tahun, 

tahun pertama untuk pertumbuhan vegetatif dan tahun ke 
dua untuk perkembangan generatif, kemudian tanaman 
mati.
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3. Kelompok Tanaman Berbasis Habitat dan Kemanfaatan 
Hasilnya
a) Tanaman Pangan, 

Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan pokok/
karbohidrat. Contoh : padi, jagung, kedelai, umbi-umbian.
b) Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura dikelompokkan menjadi empat macam 
yaitu : tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman bunga dan 
tanaman obat.

• Tanaman bunga : menghasilkan keindahan dan keasrian 
serta kenyamanan lingkungan, dikelompokkan menjadi 2 
yaitu : 1) tanaman daun dan bunga potong serta bunga 
tabur; 2) tanaman pot dan landskap. Contoh : melati, 
anyelir, mawar.

• Tanaman obat : tanaman yang mengandung senyawa atsiri 
yang berhasiat sebagai obat alami, kosmetik, aroma terapi 
alami dan biopestisida. Tanaman obat dikelompokkan 
menjadi 2 yaitu : rimpang dan non rimpang. Contoh : 
sambiloto, mahkota dewa.

• Tanaman buah : tanaman yang menghasilkan buah yang 
dapat dimakan sebagian atau seluruh buahnya. Tanaman 
buah dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu : buah tropis 
dan buah sub tropis. Contoh : mangga, stroberi, jambu.

• Tanaman sayuran : tanaman selain tanaman bunga, 
tanaman obat dan tanaman buah yang keseluruhan atau 
sebagian organ tanaman (daun, bunga, buah, akar, umbi 
dan batang dapat dikonsumsi. Contoh : kenikir, bayam, 
buncis.

c) Tanaman Perkebunan dan Industri 

Tanaman yang menghasilkan bahan baku untuk kegiatan 
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industri. Contoh : sawit, karet, cengkeh, tebu, kopi.
d) Tanaman Kehutanan 

Tanaman yang menghasilkan kayu, rotan, buah-buahan untuk 
satwa liar dan tanaman untuk konservasi lahan.

4. Kelompok Tanaman Berbasis Kesesuaian Elevasi Habitat 
Khususnya

Berdasarkan ketinggian tempat hidup : tanaman dataran 
tinggi dan tanaman dataran rendah. Tanaman dataran tinggi hidup 
pada ketinggian > 800 m dari permukaan laut (dpl), contohnya : 
teh, wortel dan sebagainya. Tanaman dataran rendah hidup pada 
ketingian < 800 m dpl, contoh : padi, jagung dan lain sebagainya.
5. Kelompok Tanaman Berbasis Habitat Khususnya

 Tanaman habitat darat : hidup di darat dan tidak tahan 
terhadap genangan air.

 Tanaman habitat air : hidup di air atau daerah genangan air.
 Tanaman menggantung di udara : hidup menempel pada 

tanaman lain, ada yang bersifat sprofitik dan parasitik, 
contohnya : anggrek, benalu dan sebagainya.

6. Kelompok Tanaman Berbasis Bulan Kering
 Tanaman yang memerlukan bulan kering panjang untuk 

mulai membentuk bakal bunga. Contoh : mangga, kopi 
robusta, randu.

 Tanaman yang tidak memerlukan bulan kering untuk mulai 
membentuk bakal bunga. Contoh : kakao, teh, tanaman 
semusim dan sebagainya.

7. Kelompok Tanaman yang Memerlukan Naungan

Tanaman yang memerlukan naungan untuk pertumbuhan dan 
perkembangannya. Contoh : kakao, kopi arabika.

8. Kelompok Tanaman Berdasarkan Arah Pertumbuhannya
 Tanaman tumbuh tegak : tanaman yang arah tumbuhnya 
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tegak, contoh : padi, jagung, kedelai.
 Tanaman tumbuh merambat/menjalar : ciri tanaman 

yang memerlukan tanaman lain sebagai penopang untuk 
memperoleh cahaya matahari; memiliki organ khusus seperti 
sulur, akar udara dan duri; apabila tidak ada penopang bisa 
tumbuh menjalar diatas tanah. Contoh tanaman merambat 
: labu air, markisa, mentimun, melon, anggur, sirih, lada, 
bunga alamanda dan sebagainya. Contoh tanaman menjalar 
: ubi jalar, kacang tanah tipe menjalar, waluh dan sebagainya 

 Tanaman tumbuh membelit : tanaman yang tumbuhnya 
memanjat tanaman lain dengan cara membelit mengelilingi 
batang tumbuhan penopangnya. Contoh : gadung, gembili, 
uwi, kacang panjang, tuba dan sebagainya.

9. Kelompok Tanaman Berdasarkan Morfologinya
 Tanaman pohon : memiliki batang kayu dan tumbuh tinggi 

besar. Contoh : sengon, mahoni, mangga dan lain sebagainya.
 Tanaman semak : memiliki batang berkayu, tumbuhnya 

rendah kecil dan memiliki banyak cabang. Contoh : beluntas, 
cabe, dan sebagainya

 Tanaman herbacius : batang tidak berkayu, batang berair 
atau lunak, tumbuh tegak 1-2 m, tumbuh menjalar, tumbuh 
merambat, tumbuh membelit. Contoh : bayam, kangkung, 
binahong, suweg dan sebagainya.

7.2  Teknik Budidaya Tanaman

Budidaya tanaman merupakan proses menghasilkan bahan 
pangan dan bahan agroindustri dengan memanfaatkan tumbuhan. 
Kegiatan budidaya tanaman memerlukan modal, lahan atau media 
tanam, tenaga kerja dan teknologi. 

Hasil panen yang diperoleh berbanding lurus dengan 
penanganan setiap proses budidaya tanaman. Penanganan yang baik 
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dan sesuai dengan kebutuhan tanaman akan menghasilkan panen 
yang optimal. Proses budidaya tanaman perlu memperhatikan 
antara lain :
1. Penyiapan Bahan Tanam

Bahan tanam untuk budidaya tanaman yaitu : biji dan bagian 
tanaman selain biji. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai 
bahan tanam antara laian : batang, daun, akar, jaringan tanaman. 
Bahan tanam harus berkualitas unggul dan bermutu tinggi, dan 
jumlahnya sesuai kebutuhan tanam. Biji yang digunakan sebagai 
bahan tanam disebut benih. 

Benih unggul adalah benih yang berasal dari varietas unggul 
dengan berbagai kelebihan. Varietas unggul memiliki kelebihan : 
mampu berproduksi tinggi, tahan terhadap hama penyakit, tahan 
terhadap cekaman lingkungan, tidak rakus terhadap unsur hara, 
cepat berbuah dan sebagainya. Benih harus bermutu tinggi, dengan 
kriteria : 1) berdaya kecambah tiggi (>80%); 2) Vigor tinggi (tumbuh 
serentak, sehat dan cepat); 3) murni dan tidak tercampur varietas 
lain; 4) bersih tidak bercampur kotoran; 5) bernas, sehat, tidak 
keriput, tidak luka; 5) penyimpanan tidak kadaluwarsa.

Benih unggul tersertifikasi di pasaran ada beberapa kriteria :
a. Benih Panjenis / Breeder Seed (BS) : benih diproduksi oleh dan 

di bawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan 
dan instansinya. Sebagai sumber perbanyakan benih dasar. 
Kemasan benih berlabel kuning.

b. Benih Dasar / Foundation Seed (BD) : keturunan pertama benih 
panjenis. Benih dasar memiliki kemurnian yang baik karena 
diproduksi dengan bimbingan intensif dan pengawasan yang 
ketat. Benih diproduksi oleh Instansi/Badan yang ditunjuk 
Direktorat Jendral Tanaman Pangan. Kemasan benih berlabel 
putih.
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c. Benih Pokok / Stock Seed (SS) : keturunan benih dasar. Benih 
memiliki kemurnian yang masih baik dan bisa digunakan 
sebagai sumber perbanyakan benih sebar. Kemasan benih 
berlabel ungu.

d. Benih Sebar / Extension Seed (ES) : keturunan benih pokok. 
Kemurnian benih masih terjaga. Benih bagus digunakan untuk 
produksi budidaya tanaman. Kemasan benih berlabel biru. 

Cara menghitung kebutuhan benih :

B = 10.000 x 100/p x 100/q x 100/r x s/100 x t x 1 gram

Keterangan :  B = benih yang dibutuhkan dalam 1 ha (10.000 m2).

  p = jarak antar baris (cm)

  q = jarak dalam baris (cm)

  r = daya tumbuh benih (%)

  s = bobot 100 butir biji (g)

  t = jumlah benih per lubang tanam

Bahan tanam yang berasal dari bagian tanaman (batang, 
daun, akar). Jaringan tanaman harus berasal dari tanaman yang 
berkualitas unggul yaitu : berproduksi tinggi, tanaman sehat dan 
bebas serangan hama penyakit.  
2. Penyiapan Lahan

Lahan untuk budidaya tanaman disiapkan dengan cara 
pengolahan tanah dan pembersihan gulma. Teknik pengolahan 
tanah : olah tanah penuh, olah tanah secukupnya dan tanpa olah 
tanah. Olah tanah penuh seringkali dilakukan untuk mempersiapkan 
lahan budidaya padi sawah. Olah tanah secukupnya digunakan 
untuk budidaya sayuran dan polowijo. Tanpa olah tanah dapat 
dilakukan untuk budiaya padi gogo dan padi  tebar benih, serta 
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budidaya tanaman lain yang hanya memerlukan pembuatan lubang 
tanam.

Pembersihan gulma dilakukan untuk menghambat 
pertumbuhan gulma supaya tidak bersaing dengan tanaman 
budidaya. Pada saat melakukan olah tanah akan membuat gulma 
tercabut dan ikut terolah kemudian tertimbun tanah dan mati. 
Pembersihan gulma juga dapat dilakukan dengan pemotongan 
gulma dan pembakaran
3. Penanaman

Penanaman dilakukan sesuai dengan metode tanam yang 
dipilih. Budiaya padi dapat menggunakan metode tanam : jajar 
legowo, SRI, tegel, gogo, tebar benih dan sebagainya. 
4. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman yang perlu dilakukan adalah 
pengairan (menjaga tanah tetap lembab), pemupukan, penyiangan 
gulma, pengendalian hama penyakit.
5. Panen

Panen tanaman budidaya dilakukan apabila sudah 
memenuhi kriteria masak. Kriteria masak yaitu : masak fisiologis 
dan masak komersial. Masak fisiologis terjadi apabila pertumbuhan 
dan kemasakan suatu buah, biji ataupun sayuran sudah mencapai 
maksimum. Masak komersial merupakan tercapainya kondisi 
organ tanaman (bagian tanaman yang akan dipanen) sesuai dengan 
selera/kebutuhan konsumen. Penanganan pasca panen yang baik 
harus dilakukan untuk menjaga hasil panen supaya tahan dalam 
perjalanan selama pendistribusian dan supaya hasil panen dapat 
disimpan.
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7. 3 Pola Tanam

Tanam merupakan kegiatan menempatkan bahan tanam 
(benih atau bagian tanaman) pada media tanam dalam suatu pola 
tanam. Media tanam terdiri dari media tanah dan media bukan 
tanah. Pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang 
lahan dengan mengatur susunan tata letak dan tata urutan tanaman 
selama periode waktu tertentu. Masa pengolahan tanah dan masa 
bero (tidak ditanami) termasuk dalam pola tanam.

Tata letak dalam bertanam : 
1. Bujur sangkar

Jarak tanam antar tanaman membentuk empat persegi 
bujursangkar.

2. Persegi

Jarak tanam antar tanaman membentuk persegi dengan ukuran 
panjang dan lebar yang berbeda.

3. Jajar Legowo

Jarak tanam membentuk dua persegi yang berbeda ukuran.
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4. Zigzag

Jarak tanam membentuk zigzag.

Sistem bertanam :

Sistem bertanam bermanfaat untuk meningkatkan 
produktifitas tanah dengan budidaya tanaman selama satu tahun.
1. Monokultur 

Monokultur : menanam tanaman satu macam tanaman 
dalam satu periode tanam. Setiap musim tanam petani hanya 
mengelola satu jenis tanaman. 

Rotasi tanaman merupakan kegiatan menumbuhkan 
2 tanaman atau lebih secara berurutan pada tanah yang sama 
dalam waktu satu tahun.

2. Polikultur

 Polikultur : menumbuhkan 1 tanaman atau lebih secara 
bersama–sama pada lahan yang sama, setiap musim tanam petani 
mengelola lebih dari satu jenis tanaman pada lahan yang sama. 

Macam–macam polikultur :
1) Mixed Intercropping (tanam campuran) : menumbuhkan 2 tanaman 

atau lebih secara bersama–sama  dan serentak dengan tidak 
memperhatikan jarak tanam.

2) Row Intercropping (tanam berbaris) : menumbuhkan 2 tanaman 
atau lebih secara bersama–sama dan serentak dengan jarak tanam 
tertentu dengan satu tanaman atau lebih ditanam dalam barisan.

3) Strip Intercropping (tanam jalur) : menumbuhkan 2 tanaman atau 
lebih secara bersama–sama atau serentak dengan satu tanaman 
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ditanam dalam jalur–jalur sendiri. 
4) Relay Intercropping (tanaman lorong) : menumbuhkan 2 tanaman 

atau lebih secara bersama–sama atau serentak selama sebagian dari 
daur hidup masing–masing tanaman (tanaman bersisipan).

Hal–hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tanaman 
untuk melakukan polikultur : 
1. Kebutuhan air, unsur hara, sinar matahari yang berbeda 
2. Kedalaman akar yang berbeda
3. Varietas/famili tidak sama

Cara menghitung keberhasilan sistem bertanam :
1. Cropping Index (CI) atau Indeks Panen (IP) : jumlah penanaman 

yang dapat dilakukan pada sejumlah bidang tanah dikalikan 
100 per tahun.

Contoh : lahan selama setahun ditanami padi 2 kali dan jagung satu 
kali. Sehingga nilai  IP  = 3/1 x 100 
        = 300

Nilai IP yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa lahan 
tersebut ditanamai lebih dari satu kali tanam dalam setahun, 
sehingga lahan menjadi lebih produktif.
2. Land Equivalent Ratio (LER) atau Rasio Setara Tanah (RST): 

perbandingan antara luas lahan yang dibutuhkan untuk 
menanam tanaman secara tunggal dengan penanaman secara 
tumpangsari supaya menghasilkan hasil panen yang sama 
pada tingkat pengelolaan yang sama. Sistem tanam yang 
menghasilakn LER > 1 menunjukkan peningkatan produktivitas 
lahan. 

Contoh : dalam suatu lahan ditanami tumpangsari ubikayu, 
jagung dan kacang hijau.
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Tabel 3. Rasio Setara Tanah (RST atau LER)

Macam Tana-
man

Tumpangsa-
ri (kg/ha)

Tanam 
Tunggal 
(kg/ha)

LER (hasil tanaman 
yang ditumpangsarikan 

/ hasil tanaman tung-
gal) (ha)

Ubi Kayu 11.000 20.000 11.000 : 20.000 = 0,55
Jagung 4.000 10.000 4.000 : 10.000 = 0,40
Kacang Hijau 150 800 150 : 800 = 0,19
Wijen 100 500 100 : 500 = 0,20
Jumlah LER 1,34

3. Income Equivalent Ratio (IER) : perbandingan antara 
keuntungan yang diperoleh dari penanaman secara tumpangsari 
dan penanaman secara tunggal dengan modal yang sama.

7. 4 Sistem Pertanian

Sistem pertanian merupakan gabungan dari elemen tanah, 
modal, tenaga kerja, menejemen yang saling berhubungan dalam 
suatu proses budidaya dan berfungsi sebagai kesatuan organisasi 
dalam usaha menghasilkan produksi pertanian. 

SistemPertanian :
1. Sistem Pertanian Tradisional

Sistem pertanian tradisional merupakan sistm pertanian yang 
mengikuti tradisi/kebiasaan nenek moyang yang dilakukan secara 
turun temurun. Sistem pertanian tradisional menekankan budidaya 
tanaman untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sisanya dijual 
dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu dipenuhi 
sendiri.                     

Ciri–ciri pertanian tradisional : 1) menggunakan tenaga kerja 
keluarga atau gotong royong (tanpa upah); menggunakan modal 
milik keluarga, 3) benih dari tanamanya sendiri (benih dipilih dari 
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hasil produksinya yang memiliki rasa  enak), 4) pengolahan tanah 
dengan tenaga manusia / hewan, 5) penyuburan tanah dengan 
masukan bahan organik dan pemberoan.
2. Sistem Pertanian Agribisnis

Sistem pertanian yang lebih mengemukakan keuntungan 
dalam melakukan budidaya tanaman. Komoditas tanaman yang 
dibudidayakan disesuaikan dengan minat konsumen dan komoditas 
yang bernilai jual tinggi. Perhitungan usaha tani diterapkan dan 
semua masukan dihitung secara ekonomi. Perhitungan usaha 
tani memposisikan modal sebagai pinjaman yang memerlukan 
bagi hasil dan nilai tambah melebihi inflasi dan meperhitungkan 
keuntungan yang diharapkan untuk pelaku usaha.
3. Sistem HEIA (high external input agriculture)

Sistem pertanian yang menggunakan masukan energi tinggi, 
yaitu varietas unggul, pupuk dan pestisida anorganik, penanaman 
dan pengelolaan serta pemanenan tanaman menggunakan alat 
mesin pertanian. Sistem HEIA menghasilkan produk pertanian 
yang tinggi dan efisien tenaga kerja tetapi cenderung mengabaikan 
kelestarian lingkungan. 
4. Sistem Pertanian Berkelanjutan

Sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian 
yang berusaha kembali ke alam. Pertanian berkelanjutan bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga kelestarian 
lingkungan. Sistem Pertanian Berkelanjutan terdiri dari : 
a) LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture)
b) Pertanian Terpadu (Integrated Farming)(PHT—Integrated Pest 

Control Management—IPCM)
c) Sistem Pertanian Organik

Ciri-ciri sistem budidaya tanaman berkelanjutan meliputi : 
1) keberlangsungan fungsi dan proses produksi yang 
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berkesinambungan (lestari) dan dinamis, 
2) mempunyai ketangguhan atau daya lenting dalam menghadapi 

risiko pertanian, 
3) produktivitas tinggi, 
4) usaha tani yang ramah lingkungan, 
5) kualitas lingkungan, SDA, dan produk pertanian yang baik, 
6) keanekaragaman biologi, ekologi, dan produk pertanian 

terjamin, kualitas hidup petani meningkat, serta 
7) berkesinambungan dalam hal kelestarian usaha dan daya 

dukung lahan secara umum.

Kaidah pertanian berkelanjutan :
1. Kaidah ekologi: kelestarian ekosistem pertanian yang dinamis, 

optimasi alokasi sumber daya alam, teknologi bersih, dan 
efisien. 

2. Kaidah sosial ekonomi: pemerataan hasil pertanian dalam 
komunitas, peningkatan nilai tambah, dan partisipasi pelaku 
pembangunan pertanian. 

3. Kaidah legal: keterpaduan dan kesinambungan produk hukum 
dan kesesuaiannya dengan sistem pembangunan pertanian. 

4. Kaidah teknologi: penerapan broad base technology yang tepat 
guna sesuai dengan tata nilai dan norma, dan ramah lingkungan. 

5. Kaidah kelembagaan: kompetensi dan kelenturan struktur 
organisasi pertanian.

7. 5 Budidaya Tanaman Tanpa Media Tanah

7.5.1  Hidroponik

Hidroponik sebagai salah satu alternatif budidaya tanaman 
tanpa menggunakan media tanah atau bercocok tanam tanpa tanah. 
Media yang digunakan antara lain : air, pasir, kerikil, batu karang, 
zat silikat, pecahan genting atau batu bata, busa dan sebagainya. 
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Prinsip kerja dari hidroponik adalah tanaman memerlukan air dan 
nutrisi untuk pertumbuhannya dan tanah hanya sebagai media, 
sehingga tanah dapat diganti dengan bahan lain yang dapat 
digunakan sebagai media tumbuh tanaman.

Hidroponik berasal dari bahasa Yunani “Hydro” (air) dan 
“Ponos” (kerja) yang diartikan sebagai cara kerja air atau hydroculture. 
Dr. W.F. Gericke dari Universitas California melakukan ujicoba 
hidroponik pada tahun 1929. Gericke berhasil menumbuhkan 
tanaman tomat yang merambat dalam kolam-kolam besar berisi air 
dan larutan nutrisi tanaman. 

Abad 15 suku bangsa Aztecs dari Amerika Tengah memiliki 
gagasan dan melaksanakan bercocok tanam dengan air sebagai 
media tanam. Di daerah pasang surut tepian danau Tenochtitlan 
(Mexico), meraka menanam tanaman diatas rakit terapung yang 
diberi tanah humus dari dasar danau. Rakit - rakit bertanah disebut 
Chinampa. Tanaman yang ditanam di atas Chinampa akan tumbuh 
dan berkembang, akar tanaman akan menembus rakit dan masuk 
ke dalam air danau. Pada daerah pasang surut atau daerah yang 
sering terjadi banjir. Teknik budidaya di atas rakit terapung atau 
budidaya di atas air ini sudah pernah dilakukan oleh suku bangsa 
yang lain.

Tahun 1940 M W.R. Robbins seorang sarjana Amerika 
bertanam di atas media pasir yang dialiri larutan mineral untuk 
nutrisi tanaman. Keberhasilan ini mendorong orang lain untuk 
bercocok tanam di atas berbagai macam media tanam. Sejak tahun 
1950 M, budidaya dengan hidroponik mulai berkembang dengan 
tujuan komersial. Hidroponik mulai dikembangkan dengan 
berbagai media tanam seperti arang, kerikil, pecahan batu bata 
dan sebagainya. Keberhasilan budidaya tanaman dengan berbagai 
media tanam ini akhirnya muncul istilah sistem agregasi atau 
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aggregate culture.

Beberapa keuntungan hidroponik :
1) Pada lahan yang sempit akan dapat ditanami dengan jumlah 

tanaman yang lebih banyak
2) Pemeliharaan tanaman lebih praktis
3) Pemakaian pupuk dan air lebih efisien karena dapat dipakai 

ulang
4) Tidak banyak memerlukan tenaga kerja kasar karena metode 

kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi
5) Hasil panen lebih bersih
6) Hasil produksi lebih kontinyu karena terjadwal dengan baik
7) Beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan di luar musim 

karena kebutuhan iklim mikro yang dibutuhakan tanaman 
dapat tercukupi

8) Tidak ada resiko erosi tanah, kebanjiran, kekeringan ataupun 
ketergantungan pada alam

Metode Hidroponik

Metode hidroponik yang bisa dikembangkan dapat 
digolongkan menjadi 3 yaitu : hidoponik substrat, hidoponik NFT 
(Nutrient Film Technique), dan Aeroponik (budidaya di udara)

A. Hidroponik Substrat

Hidroponik substrat merupakan bercocok tanam secara 
hidroponik dengan menggunakan media padat tetapi bukan 
tanah. Media padat yang digunakan harus dapat menyerap 
atau menyediakan nutrisi tanaman, air, oksigen dan mampu 
mendukung perkembangan akar dan menyokong pertumbuhan 
batang tanaman.

Media yang digunakan dalam hidroponik substrat antara 
lain: arang sekam, batu apung, serbuk gergaji, gambut, kerikil, 
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pecahan genteng. Syarat media yang digunakan harus mampu 
menahan air dan meneruskan air atau membuang air, intinya media 
mampu menjaga kelembaban dan drainase air yang baik. media 
yang digunakan juga tidak boleh mengandung racun atau senyawa 
yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.

Media tanam dibedakan menjadi 2 jenis yaitu media anorganik 
dan media organik. Media tanam anorganik yang bisa digunakan 
antara lain : pasir, kerikil alam, kerikil sintetik (dibuat dari tanah liat 
yang dibakar), batu sungai, batu apung (batuan larva gunung api), 
pecahan batu bata atau genting, perlit dan vermiculite (batuan hasil 
tambang yang dipanaskan), Zeolit (batuan buatan dari mineral), 
spon, rockwool. Media organik yang dapat digunakan antara lain: 
Gambut (sisa tumbuhan yang tidak terdekomposisi sempurna), 
Jiffy (gambut yang sudah diperbaiki fisik dan kandungan haranya), 
potongan kayu, serbuk kayu gergaji, kertas, arang kayu, arang 
sekam, sabut kelapa, batang pakis, moss, dan ijuk. 

Media yanag akan digunakan untuk budidaya sebaiknya 
disterilisasi untuk menghilangkan mikroorganisme yang dapat 
menimbulkan bibit penyakit bagi tanaman. Sterilisasi dapat 
dilakukan dengan metode penguapan atau dengan bahan kimia. 
Penguapan dilakukan dengan cara mengukus media atau mengaliri 
media dengan uap panas yang mampu membunuh mikroorganisme 
dalam media. Salah satu sterilisasi dengan bahan kimia yang dapat 
dilakukan yaitu dengan merendam media tanam ke dalam larutan 
klorin dengan konsentrasi 10.000 ppm selama 1,5 jam, kemudian 
media dicuci bersih dengan air tawar untuk menghilangkan klorin.

Hidroponik substrat dengan media tanam berupa media 
padat yang mudah kehilangan kelembaban. Media hidroponik 
disiram larutan nutrisi tanaman melalui irigasi yang dialirkan 
lewat pipa-pipa kecil maupun disiram langsung pada media tanam. 
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Frekuensi penyiraman atau pengaliran irigasi tergantung pada 
jenis media yang digunakan, fase pertumbuhan tanaman dan iklim 
setempat. Media tanam yang cepat kering harus sering disiram. 
Lebih baik menggunakan higrometer untuk mengetahui kadar 
kelembaban media tanam, supaya penyiraman lebih optimal.

B. Hidroponik NFT (Nutrient Film Technique)

Hidroponik NFT merupakan metode budidaya dengan 
meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal. Air yang 
digunakan harus mengandung nutrisi tanaman dan memiliki 
sirkulasi yang baik (air bergerak).  Media untuk menumbuhkan biji 
tanaman menggunakan rockwool.

Syarat aliran air nutrisi tanaman pada hidroponik NFT :
1. Kemiringan talang/pipa tempat mengalirnya larutan nutrisi ke 

bawah harus benar - benar seragam
2. Aliran nutrisi yang masuk tidak boleh terlalu cepat, disesuaikan 

dengan kemiringan talang.

C.  Aeroponik

Aeroponik merupakan sistem budidaya di udara. 
Nutrisi tanaman diberikan dengan cara disemprotkan ke akar 
tanaman. Tanaman yang tumbuh di styrofoam dibiarkan akarnya 
menggantung di udara, kemudian nutrisi tanaman disemprotkan 
ke akar dengan menggunakan pompa tekanan tinggi yang dapat 
membuat butiran air yang disemprotnya menjadi butiran embun 
sehingga mudah diserap oleh akar tanaman. Media tumbuh 
yang digunakan rockwool. Nutrisi tanaman yang diperlukan 
dalam hidroponik disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang 
dibudidayakan. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
hidroponik antara lain :

1. Memperbaiki tingkat temperatur : menjaga suhu udara tetap 
hangat dan kelembaban udara tidak terlalu jenuh

2. Memperbaiki tingkat cahaya : intensitas cahaya matahari 
diterima tanaman untuk fotosintesis

3.  Lokasi terbaik untuk hidroponik antara lain : jauh dari polusi 
dan naungan yang berlebih.

4.  Meningkatkan kebersihan : daun yang jatuh segera diambil, 
waktu bekerja di kebun hidroponik cuci tangan dan kenakan 
baju yang bersih, peralatan hidroponik lebih baik dicuci bersih 
sebelum digunakan.

5.  Membuat suatu arsip/pembukuan budidaya : mencatat dan 
mendokumentasikan kegiatan, mencatat tanggal tanam, 
varietas, serangan hama penyakit, kelembaban dan suhu 
udara, pemberian pupuk dan mendokumentasikan (foto) 
pertumbuahn tanaman dan hasil panen)

7.5.2 Terrarium

Terrarium merupakan salah satu budidaya tanaman dalam 
wadah kaca. Terrarium ditemukan oleh Nathaniel B. Ward secara 
tidak sengaja ketika sedang melakukan penelitian mengenai 
pengaruh kelembaban terhadap perkembangan serangga. 
Percobaan dilakukan dalam tabung percobaan yang terbuat dari 
kaca dan permukaanya tertutup rapat. Ward menemukan sebuah 
kecambah pakis di dalam tabung.  Kecambah pakis terus tumbuh 
menjadi tanaman yang sempurna walaupun hidup di dalam wadah 
tertutup tanpa ada sirkulasi udara dan air irigasi. Kemudian Ward 
mencoba menanam berbagai macam tanaman di dalam tabung 
yang lebih besar lagi. Ward menyebut hasil percobaanya dengan 
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istilah “terrarium”. Masyarakat saat itu lebih menyebutnya sebagai 
“the wardian case”.

 Berbeda dengan hidroponik yang digunakan untuk budidaya 
tanaman sayur dan buah, terrarium lebih digunakan untuk 
menanam tanaman hias. Terrarium semakin berkembang sebagai 
rumah kaca mini yang unik dan terkenal di Inggris. Terrarium 
masuk ke Indonesa di bawa oleh bangsa Belanda dengan sebutan 
“bottle garden”. Tanaman hias ditanam di dalam botol - botol bekas 
minuman keras yang memiliki bentuk unik. Tanaman hias dalam 
bottle garden mampu tumbuh dan bertahan di dalam botol sampai 
beberapa tahun.

Terrarium semakin berkembang pesat dengan berbagai gaya 
dan modifikasi. Wadah untuk membuat terrarium bervariatif, antara 
lain : botol bekas air minum, gelas minum, stoples, dan beberapa 
wadah terbuat dari kaca atau plastik yang memeiliki bentuk unik. 
Bagian atas wadah terrarium tidak harus ditutup rapat. Bagian atas 
wadah bisa terbuka lebar untuk sirkulasi udara dan pernafasan 
tanaman serta untuk memudahkan perawatan dan penyemprotan 
air untuk menjaga kelembaban media tanam.

Media tanam terrarium semakin variatif. Salah satu media 
tanam yang digunakan adalah pasir zeolit. Pasir zeolit memiliki 
keunggulan antara lain : zeolit memiliki karakteristik terjadinya 
perubahan warna saat kering dan basah, zeolit mengandung 
berbagai unsur hara mikro yang bermanfaat buat tanaman, pada 
saat zeolit kering mampu menyerap air dari uap air di udara dan 
pada saat kelebihan air mampu menyerap kelebihan air. Zeolit 
kering berwarna putih atau abu-abu dan saat lembab atau basah 
akan berwarna biru kehijauan. Sehingga adanya pasir zeolit dapat 
sebagai indikator saat penyiraman tanaman. Media terraium yang 
baik adalah terdiri dari beberapa lapisan arang kayu, moss (lumut 



132

Pengantar Ilmu Pertanian Terpadu Berkelanjutan

kering), kompos dan ziolit. Lapisan dasar wadah adalah arang 
kayu. Lapisan ke-2 adalah moss. Arang kayu dan moss diberikan 
setebal atau setinggi 2,5 cm dari dasar wadah. Lapisan ke-3 terdiri 
dari kompos dan humus dengan komposisi 1 banding 1. Lapisan 
ke-4 adalah pasir zeolit. Lapisan paling atas adalah aksesoris yang 
berupa batu batuan ataupun aksesoris lain yang menarik, seperti 
miniatur rumah, hewan dan sebagainya. 

Terrarium dapat digolongkan menjadi 2 yaitu : terrarium 
kering (dry terrarium) dan terrarium basah (wet terrarium). Pembuatan 
dry terrarium dan wet terraium bisa dilihat dari media tanam dan 
tanaman hias yang ditanam. Media tanam untuk dry terrarium 
menggunakan perbandingan penggunaan 1 bagian kompos dan 
2 bagian zeolit. Media untuk wet trarium yaitu menggunakan 
komposisi 1 bagian zeolit dan 2-3 bagian kompos.

Tanaman hias yang ditanam dalam terrarium memiliki 
karakter tertentu. Beberapa karakter tanaman hias untuk terrarium 
antara lain : tanaman mungil, toleransi terhadap kekurangan sinar 
matahari, memiliki pertumbuhan yang lambat, memiliki bentuk 
tubuh dan warna yang beragam, dan atau suka dengan kelembaban. 
Pada awalnya terrarium hanya menggunakan tanaman pakis dan 
suplir. Sekarang untuk membuat dry terrarium dapat menggunakan 
tanaman sukulen, kaktus dan bromelia. Sedangkan untuk membuat 
wet terrarium dapat menggunakana tanaman africant violet, episcia, 
scindapsusu, paku-pakuan dan palem-palem mini.
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PENGELOLAAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

Dalam perspektif baru (new perspective), atau terkadang disebut 
sebagai perspektif hijau (green perspective) dan bahkan ada 

yang mengatakan perspektif ekologi (ecology persective). Hama 
dan penyakit dikatakan sebagai bagian dari mahkluk hidup yang 
tidak harus atau tidak boleh dibasmi secara keseluruhan. Hama 
dan penyakit sebagai bagian dari organisme hidup yang harus 
dikendalikan sesuai dengan kapasitas lingkungan yang ada. Dalam 
bahasa lain, pest and disease not to killed but need to control. 

Perspektif yang sejatinya adalah perspektif lama yang telah 
hampir dilupakan semenjak kebangkitan industri Eropa yang 
membawa dampak pada maraknya industrialisasi produk pertanian 
dan semua barang yang terkait dengannya. Terlebih dengan 
penemuan berbagai macam jenis pestisida sintetis yang memiliki 
dampak lebih cepat dalam mengendalikan hama, memicu terjadinya 
penggunaan yang berlebihan. Tanpa diiringi dengan edukasi dan 
pengenalan yang baik memicu terjadinya bencana ekologis dengan 
musnahnya berbagai macam hewan dan tumbuhan. Selain itu hal 
ini juga memicu terjadinya perubahan strata ekologis bagi berbagai 
jenis hewan, serangga yang dulunya bukan hama berganti menjadi 
hama yang mematikan tanaman seiring dengan hilangnya tropik 
di bawahnya yang merupakan sumber pakan. Hal ini juga memicu 
terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan secara drastis 
tanpa diiringi dengan pemulihan yang serupa.

Pengertian hama atau dalam bahasa inggrisnya disebut 
“pest“setidaknya terbagi dalam berbagai definisi dasar sebagai 
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berikut:
1. Hama adalah semua jenis hewan yang menganggu tanaman 
2. Hama adalah organisme yang menyebabkan kematian secara 

epidemis atau penyakit atau wabah, atau apa saja termasuk 
manusia yang membahayakan, merusak atau menyulitkan 
(Oxford English Dictionary)

3. Serangga atau hewan kecil yang membahayakan atau merusak 
lahan pertanaman dan juga pohon ( Longman’s Dictionary 
of Contemporay English and House Webster’s Unabridged 
Dictionary)

4. Tumbuhan atau hewan yang merugikan manusia atau kegiatan 
manusia (Webster’s 21st Century Dictionary, 1981).

5. Organisme hidup, seperti serangga, jamur, atau gulma yang 
memberikan efek merusak pada peternakan, tanaman budidaya 
atau produk awetan (“Dictionary,” n.d.)
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3. Serangga atau hewan kecil yang membahayakan atau merusak 
lahan pertanaman dan juga pohon ( Longman’s Dictionary of 
Contemporay English and House Webster’s Unabridged 
Dictionary) 

4. Tumbuhan atau hewan yang merugikan manusia atau 
kegiatan manusia (Webster’s 21st Century Dictionary, 1981). 
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Gambar 2:  Konsep Pengendalian terpadu (Norris, Caswell-Chen, 
& Kogan, 2003)
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MIKROBIA PENDUKUNG PERTANIAN

 

Dalam tatakelola pertanian, tanah merupakan unsur pokok 
yang harus senantiasa mendapat perhatian utama. Tanah 

merupakan tempat semua jenis nutrisi tanaman terkumpul dan siap 
untuk diserap oleh tanaman dalam proses pertumbuhan. Kualitas 
tanah menentukan kualitas tanaman beserta produk utama yang 
ingin diambil. Untuk itu tanah harus dalam kondisi “sehat” dan 
“optimum”. Sebagai penanda tanah yang berkualitas baik adalah 
tingkat keragaman dan densitas mikroorganisme didalamnya, 
termasuk didalamnya adalah bakteri dan jamur. Berbagai jenis 
mikroba menjadi penentu keberhasilan dalam pertanian. Untuk 
itu densitas dan keanekaragaman ini menjadi tolok ukur dalam 
pengelolaan tanah.

Berbagai jenis mikroba tanah telah nyata meningkatkan 
kualitas tanah yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi 
tanaman itu sendiri. Adanya mikroorganisme juga menandakan 
adanya proses hidup dalam tanah yang berdampak pada interaksi 
antar tanaman dengan tanah semakin baik. Konsep mikroorganisme 
pendukung pertanian dikenal dengan mikroorganisme efektif 
(efective microorganism-EM).

Konsep mikroorganisme yang efektif dikembangkan oleh 
Profesor Teruo Higa, Universitas Ryukyus, Okinawa, Jepang (Higa, 
1991; Higa dan Wididana, 1991). EM terdiri dari campuran berbagai 
macam mikroorganisme yang bermanfaat secara alami. EM 
merupakan kumpulan mikroorganisme yang bisa diaplikasikan 
sebagai inokulan untuk meningkatkan jenis mikroba. Hasil 
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penelitian telah menunjukkan bahwa inokulasi EM meningkatkan 
ekosistem tanah / tanaman; dapat meningkatkan kualitas tanah, 
kesehatan tanah, pertumbuhan dan hasil, dan kualitas hasil panen. 
EM adalah jenis bakteri dan mikroba lain yang terpilih dan saling 
bekerjasama.   Semua mikroorganisme dalam EM saling kompatibel 
satu sama lain dan bisa hidup berdampingan dalam media cair 
maupun padat.

Tabel 4. Bakteri endofit yang  diisolasi dari tanaman  (Miliute, 
Buzaite, Baniulis, & Stanys, 2015)

No

Spesies tana-

man dan bagian 

tanamannya

Bakteri endofit

1.
Alfalfa (Medicago 

sativa L.) akar

γ-proteobacteria: Erwinia sp., Pseudomonas sp. fir-

micutes: Bacillus megaterium,B.choshinensis 

actinobacteria: Microbacterium 

trichothecenolyticum

2.

Lada hitam 

(Piper nigrum L.)

akar

γ -proteobacteria: Pseudomonas sp., Serratia sp.

firmicutes:Bacillus sp.

actinobacteria:Arthrobacter sp., Micrococcus sp., 

Curtobacterium sp.

3.

Wortel (Daucus

carota L.var.

sativus)

α-proteobacteria: Rhizobium (agrobacterium)

radiobater

γ-proteobacteria: Klebsiella terrigena, Pseudomonas 

putida, P. fluorescens, P.chlororaphis

firmicutes:Bacillusmega terium

4.
Anggur (Vitis 

spp.) batang

β-proteobacteria: Comamonas sp.

γ-proteobacteria: Pseudomonas cichorii, Entero-

bacter sp., Klebsiella ozaenae, K.pneumoniae, 

K.terrigena, Pantoea sp., Xanthomonas sp., 

Moraxella bovis, Rahnella agquatilis, 

firmicutes: Bacillus fastidiosus, B.insolitus
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actinobacteria:Curtobacterium sp., Clavibacter sp., 

Rhodococcus luteus

5.

Jagung (Zea mays 

L.) 

Batang, akar

α-proteobacteria: Rhizobium etli

β-proteobacteria: Bukholderia pickettii, B. cepacia, 

Achromobacter sp., Herbaspirillum seropedicae

γ-proteobacteria: Erwinia sp., Enterobacter sp., 

E.cloacae, Stenotrophomonas sp., Klebsiella sp., K.ter-

rigena, K.pneumoniae, K.variicola, Pseudomonas sp., 

P.aeruginosa, P. fluorescens 

firmicutes:Bacillus sp., B.mojavensis, B.thuring-

iensis, B.megaterium, B.subtilis, B.pumilus, 

Lysinibacillus sp., Paenibacillus sp. 

actinobacteria: Corynebacterium sp., Arthrobacter 

globiformis, Microbacterium testaceum

6. 

Kentang (Sola-

num tuberosum 

L., Ipomea bata-

tas) Tuber dan 

batang

α-proteobacteria: Agrobacterium sp., Sphingo-

monas sp., Methylobacterium sp.

β-proteobacteria: Acidovorax sp., Alcaligenes sp.,

Comamonas sp., Enterobacter sp.

γ-proteobacteria: Acinetobacter sp., Erwinia sp., 

Klebsiella sp., Pantoea sp., P. agglomerans, Pasteu-

rella sp., Photobacterium sp., Vibrio sp., Serratia 

liquefaciens, Xanthomonas sp., Pseudomonas tolaasii, 

Psychrobacter sp., Shewanella sp., Enterobacter sp., 

E.asburiae 

firmicutes: Bacillus alcalophilus, B.pasteurii, 

B.sphaericus, B.coryneformes, Leuconostoc sp., Paeni-

bacillus odorifer

bacteroidetes: Capnocytophaga sp.

Actinobacteria: Actinomyces sp., Arthrobacter ure-

afaciens, Corynebacterium sp., 
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Curtobacterium sp., C.citreum, C.leteum, Micrococ-

cus sp.

7. 
Lobak (Raphanus 

sativus L.),daun 

dan akar

proteobacteria: Proteobacteria sp.

8. 

Lobak merah / 

Redclover (Trifo-

lium Pratense L.), 

daung, batang, 

akar dan bintil 

baru 

α-proteobacteria: Agrobacterium rhizogenes, 

A. tumefaciens, Methylobacterium sp., Phyllobacterium 

sp., Rhizobium sp., Sphingomonas sp. 

β-proteobacteria: Acidovorax sp., Bordetella sp., 

Comamonas sp., Variovorax sp.

γ-proteobacteria: Enterobacter sp., Aerobacter 

cloacae, Escherichia sp., Klebsiella sp., Pantoea agglom-

erans, Xanthomonas campestris, X.oryzae, 

Pseudomonas cichorii, P.corrugata, P.fulva, P.syringae, 

P.tolaasii, Serratia sp., Pasteurella sp., Psychrobacter 

sp., P.immobilis.

firmicutes: Bacillus brevis, B.megaterium

actinobacteria: Arthobacter ilicis, Cellulomonas 

sp., Curtobacterium citreum, C.luteum, Micrococcus 

varians

9. 

Padi liar (Oryza 

officinalis, O.bar-

thii, O. rufipogon,

O.glandiglumis,

O.breviligulata) 

dan Padi Budi-

daya (O.sativa 

L.), akar dan 

batang

α-proteobacteria: Agrobacterium sp., Azorhizobium 

sp., Azospirillum sp.,

A.lipoferum, A.brasilense, Bradyrhizobium 

sp., Rhizobium leguminosarum, Azorhizobium 

caulinodans, Bradyrhizobium japonicum

β-proteobacteria: Azoarcus sp., Burkholderia 

 graminis, B.cepacia, Ideonella dechloratans, 

Chromobacterium violaceum,

 Herbaspirillum seropedicae, H. rubrisubalbicans, 



139

Mikrobia Pendukung Pertanian

γ-proteobacteria: Enterobacter cancerogenus, Pseu-

domonas sp., Pantoea sp., Sandhiyaetal., 2005; 

Serratia sp., S. marcescens, Klebsiella sp., K.variicola, 

Stenotrophomonas sp. Mbaietal., 2015 

firmicutes: Bacillus sp.

actinobacteria: Micrococcus sp.

10. Sugar beet (Beta 

vulgaris L.) akar

γ-proteobacteria: Erwinia sp., Pseudomonas sp., 

Xanthomonas sp.

firmicutes:Bacillus sp., Lactobacillus sp.

actinobacteria:Corynebacterium sp.

11. 

Kedelai (Glycine

max (L.) Merr.) 

, batang, daun, 

akar dan bintil

Soybean(Glycine max (L.)Merr.) stems, leaves, 

roots and nodules

12. 

Tomat (Lycoper-

sicum esculentum 

Mill.), batang 

dan buah

γ-proteobacteria: Pseudomonas sp., P.syringae, 

P.aeruginosa, Escherichiacoli

firmicutes:Brevibacillus brevis

13. 
Gandum (Triti-

cum aestivum L.) 

akar

β-proteobacteria: Burkholderia cepacia 

γ-proteobacteria: Klebsiella sp. 

firmicutes:Bacillus polymyxa 

actinobacteria:Mycobacterium sp.
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BIOTEKNOLOGI PERTANIAN

10. 1 Pendahuluan

Pengertian Bioteknologi menurut Konvensi Keanekaragaman 
Hayati (“CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY UNITED 
NATIONS 1992,” n.d.) adalah setiap aplikasi teknologi yang 
menggunakan sistem biologis, organisme hidup, atau turunannya, 
untuk membuat atau memodifikasi produk untuk tujuan tertentu. 
Definisi ini mencakup aplikasi medis dan industri serta banyak alat 
dan teknik yang biasa terjadi di pertanian dan produksi pangan.

Pengertian lain menurut Protokol Cartagena tentang 
Biosafety mendefinisikan “bioteknologi modern” lebih sempit yang 
meliputi aspek penggunaan:
A. Teknik asam nukleat in vitro, termasuk asam deoksiribonukleat 

rekombinan (DNA) dan injeksi langsung asam nukleat ke 
dalam sel atau organel, atau

B. Memasukkan sel ke dalam sebuah takson famili yang mengatasi 
rintangan reproduksi dan rekombinasi fisiologis alami dan 
bukan teknik yang digunakan dalam pemuliaan dan seleksi 
tradisional (Unit, 2013)

Badan pangan dunia (FAO, 2000) memberikan defenisi 
tersendiri tentang bioteknologi yaitu serangkaian teknologi 
molekuler yang berbeda seperti manipulasi gen dan transfer gen, 
pencetakan dan kloning DNA tumbuhan dan hewan. 
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Wieczorek (2003), memberikan pengertian bioteknologi 
lebih detail dalam kaitannya dengan pertanian, bioteknologi 
didefinisikan  sebagai penerapan teknik ilmiah untuk memodifikasi 
dan memperbaiki tanaman, hewan, dan mikroorganisme untuk 
meningkatkan nilainya. Bioteknologi pertanian adalah bidang 
bioteknologi yang melibatkan aplikasi pertanian. 

Tabel 5. Sejarah Perkembangan Bioteknologi dalam pertanian

Masa Intervensi genetik

Tr
ad

is
io

na
l

± 10 000 SM

Peradaban yang dipanen dari keanekaragaman hayati 

alami, hasil panen dan hewan peliharaan, mulai memi-

lih bahan tanaman untuk perbanyakan dan hewan 

untuk pembiakan

±  3 000 SM
Pembuatan berbagai jenis minuman dan makanan fer-

mentasi termasuk pembuatan keju

K
on

ve
ns

io
na

l

Akhir abad 

19

Identifikasi prinsip-prinsip pewarisan sifat oleh Gre-

gor Mendel pada tahun 1865an, meletakkan dasar bagi 

metode pemuliaan klasik
1930an Pengembangan produk tanaman hibrid komersil

1940an 

– 1960an

Penggunaan mutagenesis, kultur jaringan, regener-

asi tanaman. Penemuan transformasi dan transduksi. 

Penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick pada 

tahun 1953. Identifikasi gen yang terlepas dan bergerak 

(transposon)

M
od

er
n

1970an

Munculnya transfer gen melalui teknik DNA rekom-

binan. Penggunaan embrio dan fusi protoplas pada 

pemuliaan tanaman dan inseminasi buatan pada 

reproduksi hewan.

1980an

Insulin sebagai produk komersial pertama dari trans-

fer gen. Kultur jaringan untuk propagasi massal pada 

tanaman dan transfer embrio dalam produksi hewan
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1990an

Penggunaan secara extensif Sidik jari genetik pada 

berbagai organisme. Percobaan lapangan pertama dari 

varietas tanaman rekayasa genetika pada tahun 1990 

diikuti dengan rilis komersial pertama pada tahun 

1992. Vaksin dan hormon rekayasa genetika dan klon-

ing hewan
2000an Bioinformatik, genomik, proteomik dan metabolomik.

Sumber: Diadopsi dari van der Walt (2000) , FAO (2002).

Bioteknologi pertanian telah dipraktekkan sejak lama, 
karena orang-orang telah berusaha untuk membuktikan organisme 
pertanian yang penting dengan seleksi dan pemuliaan. Contoh 
teknologi pertanian tradisional adalah pengembangan varietas 
gandum tahan penyakit dengan cross-breeding varietas gandum 
yang berbeda sampai ketahanan penyakit yang diinginkan muncul 
dalam varietas baru yang dihasilkan.

Dari berbagai pengertian tersebut nampak bahwa 
bioteknologi adalah sebuah proses yang panjang dan berujung 
pada satu titik yaitu menghasilkan suatu produk baik hewan atau 
tumbuhan sesuai yang diinginkan, dan tentunya lebih baik dari 
produk sebelumnya. 

10. 2 Rekayasa Genetika VS Pengembangan Jenis 
Tumbuhan / Hewan

Rekayasa genetika adalah kelompok teknik genetis yang 
diterapkan dan bioteknologi yang digunakan untuk memotong 
dan menggabungkan materi genetik khususnya DNA dari satu 
atau lebih spesies organisme dan mengenalkan hasilnya ke dalam 
suatu organisme untuk mengubah satu atau lebih karakteristiknya 
(Meriam webster, 2017). Dalam Encylopedia of Britannica (2017), 
rekayasa genetik (Genetic engineering) merupakan manipulasi buatan, 
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modifikasi, dan rekombinasi DNA atau molekul asam nukleat 
lainnya untuk memodifikasi organisme atau populasi organisme. 
Dari pengertian tersebut setidaknya kita akan mendapati satu kata 
kunci yaitu modifikasi atau manipulasi organisme. Dalam frame 
bioteknologi adanya pergeseran teknologi, yang tadinya rekayasa 
genetika berasal dari satu varietas tertentu dan kemudian menjadi 
adanya percampuran genetis antar jenis atau varietas.

Rekayasa genetis menjadi masalah yang krusial khusunya 
bagi umat beragama Islam. Adanya input genetis dari individu 
lain dianggap “menyalahi penciptaan” yang sejatinya dapat 
diperbaiki dari kualitas antar individu sejenis. Semisal perbaikan 
kualitas tanaman padi (Oryza sativa) meskinya diperbaiki dari 
jenis atau varietas padi itu sendiri, tanpa adanya input genetis dari 
jenis individu lainnya. Sejatinya rekayasa genetika adalah upaya 
peningkatan mutu tanaman baik kuantitas maupun kualitas. 
Adanya rekayasa genetika diharapkan mampu memberikan 
solusi bagi permasalahan dunia pertanian, semisal hama dan 
penyakit. Namun demikian upaya perbaikan kualitas ini juga harus 
memperhatikan aspek norma yang berlaku dalam masyarakat 
tertentu. Aspek norma inilah nantinya yang justru akan memberikan 
peluang besar berkembang tidaknya sebuah produk rekayasa 
genetika dalam suatu masyarakat dan negara. Sepanjang masalah 
norma ini belum selesai, akan kesulitan sebuah produk rekayasa 
genetika dikembangkan dan diterapkan dalam masyarakat luas.

Yang menjadi isu sensitif dalam kalangan masyarakat 
terkait produk rekayasa adalah boleh tidaknya sifat suatu individu 
disematkan ke individu yang lain, khususnya dalam transfer 
genetik sejenis.
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BIODIVERSITAS

Bercocok tanam atau bertani adalah sebuah pekerjaan yang 
menjadi kunci dalam negara agraris termasuk Indonesia. 

Bercocok tanam dalam kaitannya dengan alam dan ekosistem tidak 
hanya memandang bercocok tanam itu sendiri sebagai kegiatan 
utama, tetapi memperhatikan adanya keberanekaragaman jenis 
dalam ekosistem yang dibangun. Umpamanya, dalam bercocok 
tanam padi tidak saja hanya memperhatikan padinya saja tetapi 
dengan menetapkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, 
terutama serangga yang seharusnya ada disana. Dari perspektif 
ini maka timbullah ide tentang adanya pertanian yang ramah 
lingkungan. Sebuah ide yang sejatinya adalah nilai alami yang tetap 
harus dijaga.

Keanekaragaman hayati di planet kita sangat penting untuk 
menjaga sistem pendukung kehidupan makhluk hidup. Jasa 
ekosistem bersifat menyediakan sumber daya secara gratis, seperti 
air minum, penyerbukan tanaman, siklus nutrisi dan pengaturan 
iklim yang semuanya bergantung pada keanekaragaman hayati. 
Misalnya, keragaman serangga penyerbuk dan burung sangat 
penting untuk produktivitas pertanian global, dan memastikan 
tanaman menghasilkan hasil panen yang baik untuk digunakan 
manusia.

Keanekaragaman hayati menjaga bumi dan bertanggung 
jawab untuk menyediakan kebutuhan manusia yang lebih nyata. 
Tanaman sebagai sumber utama dari obat yang digunakan untuk 
perawatan kesehatan primer di banyak bagian negara di dunia. 



146

Pengantar Ilmu Pertanian Terpadu Berkelanjutan

Kelangsungan hidup keanekaragaman tumbuhan berhubungan 
dengan kesejahteraan manusia. Selain itu, banyak obat farmasi 
yang paling penting berasal dari senyawa yang ditemukan hanya 
pada tanaman atau organisme tertentu. Penemuan obat masa depan 
mungkin tergantung pada kelangsungan hidup spesies yang belum 
dipelajari untuk sifat obatnya.

Pertanian berbasis biodiversitas dikenal dengan nama 
Agrobiodiversitas, yang berasal dari dua suku kata Agro- yang 
artinya adalah agriculture (pertanian) dan –biodiversitas yang 
artinya adalah keanekaragaman hayati.
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Biodiversitas merupakan faktor terpenting dalam konsep 
bertanian bekelanjutan. Sebagaimana telah diketahui bahwa konsep 
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Aspek-aspek tersebut tertuang dalam Konvensi Bersama 
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Agrobiodivers
itas

Gambar 3. Maping concepts biodiversitas dalam pertanian (after 
FAO, 1999)

Biodiversitas merupakan faktor terpenting dalam konsep 
bertanian bekelanjutan. Sebagaimana telah diketahui bahwa konsep 
ini mengusung kondisi “alam” antara berbagai jenis organisme dan 
manusia sebagai pelaku. Dalam konsep “Konsepsi Biodiveritas 
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Dunia” pertanian berbasis biodiversitas memiliki empat aspek yang 
tidak dapat dipisahkan. Empat aspek tersebut antara lain :
1. Sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian
2. Komponen keanekaragaman hayati yang mendukung layanan 

ekosistem dimana pertanian berada
3. Faktor abiotik
4. Sosial-ekonomi dan dimensi budaya

Aspek-aspek tersebut tertuang dalam Konvensi Bersama 
dalam Konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman 
hayati pertanian (Konvensi Keanekaragaman Hayati). Aspek 
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian

Sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian antara lain: 
a) tanaman liar yang dipanen dan dikelola untuk makanan maupun 
tanaman budidaya; b) pohon-pohon yang menjadi entitas dalam 
budidaya pertanian; c) padang rumput dan kawasan gembalaan; 
d) sumber daya genetik ternak, termasuk hewan peliharaan, hewan 
liar yang diburu untuk makanan; e) ikan liar dan ikan budidaya; f) 
organisme air lainnya termasuk mikroba, g) sumber daya genetik  
jamur. 

Sumber daya genetik merupakan unit utama produksi di 
bidang pertanian. Sumber daya genetik termasuk spesies yang 
dibudidayakan dan dipelihara, tanaman liar dan hewan liar yang 
dikelola, serta kerabat liar spesies dibudidayakan dan dipelihara.

Pengetahuan tentang kompleksitas pertanian berdasar pada 
keanekaragaman hayati ini akan membuat terpadunya pengelolaan 
pertanian dengan sumber daya yang ada, sehingga keanekaragaman 
hayati dapat terjaga dengan sempurna. Identifikasi dan pelestarian 
semua jenis sumber daya hayati baik hewan, tumbuhan, dan 
mikroorganisme wajib dilakukan dalam menopang terjaganya 
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kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati pada kawasan pertanian. 

2. Komponen keanekaragaman hayati yang mendukung layanan 
ekosistem dimana pertanian berbasis. 

Pengetahuan tentang kondisi setempat sangat diperlukan, 
pengetahuan ini dapat berupa pengetahuan tentang musim dan 
iklim atau sumber daya hayati yang ada. Beragam organisme  
berkontribusi pada berbagai skala antara lain : siklus nutrisi, 
regulasi hama dan penyakit, penyerbukan, regulasi polusi dan 
sedimen, pemeliharaan siklus hidrologi, pengendalian erosi, dan 
regulasi iklim dan penyerapan karbon.

Setiap daerah memiliki sumberdaya hayati yang berbeda. 
Misalkan daerah penggunungan dengan temperatur yang rendah 
akan berbeda dengan biota yang ada di daerah dataran yang 
bersuhu tinggi.

3. Faktor abiotik

Faktor abiotik dapat berupa : iklim lokal dan faktor kimia, 
struktur fisik, dan fungsi ekosistem yang memiliki efek terhadap 
keanekaragaman hayati pertanian. Faktor abiotik merupakan faktor 
penentu dalam menghasilkan kualitas tanaman pertanian. Faktor 
abiotik berperan di tanah, air dan udara.

4. Sosial-ekonomi dan dimensi budaya.

 Keanekaragaman hayati pertanian dibentuk dan dikelola 
oleh aktivitas manusia dan pelaksanaan manajemen pengelolaannya. 
Sejumlah besar orang bergantung pada keanekaragaman hayati 
pertanian untuk mata pencaharian yang berkelanjutan. Dimensi ini 
meliputi pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati lokal 
pertanian, faktor budaya dan proses partisipatif, serta pariwisata 
yang terkait dengan lanskap pertanian.
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Gambar 4. Keuntungan keanekaragaman (Biodiversitas) dalam 
pertanian (after Thrupp, 1997)
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BAB. XII

ANALISIS SPASIAL

Analisis spasial merupakan sebuah upaya dalam meprediksi 
suatu area atau daerah. Analisis ini mempelajari informasi 

topologi, geometrik atau geografis suatu area. Adanya analisis 
spasial dalam bidang pertanian memungkinkan pertanian 
berkembang atau dikembangkan jauh lebih baik lagi. Analisis 
spasial biasanya diaplikasikan dengan sistem informasi geografi 
(SIG) (geographical information system-GIS). SIG digunakan untuk 
pengelolaan data lahan pertanian dan memperoleh data tanah, 
hidrologi, cuaca dan iklim, kekuatan pertumbuhan dan hasil panen, 
serta dengan tepat bisa membuat semua jenis peta tematik. Selain 
itu bisa mengumpulkan, mengedit, menganalisa berbagai jenis data 
spasial karena data tanah memiliki spasial dan fitur dinamika. Kita 
bisa mendapatkan informasi spasial tanah yang berkualitas dengan 
menggunakan SIG.

Akhir abad ke- 20 telah dikenalkan banyaknya sekali produk 
berteknologi canggih, diantaranya alat untuk mengumpulkan 
dan menganalisis data ekologi di tingkat lansekap. Salah satunya 
adalah global positioning system (GPS) dan berbagai teknologi 
penginderaan jarak jauh seperti multispektral, hyperspectral, thermal, 
radar, dan deteksi cahaya dan jangkauan (LiDAR). Penginderaan 
jarak jauh memungkinkan data dikumpulkan di wilayah yang 
luas dengan biaya relatif murah, dan GPS memungkinkan 
lokasi mudah ditentukan di permukaan bumi dengan akurasi 
submeter. Teknologi baru lainnya memiliki dampak serupa pada 
beberapa daerah penelitian pertanian, ekologi, atau lingkungan. 
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Misalnya, pengukuran yang jelas Konduktivitas listrik tanah (ECA) 
memungkinkan estimasi cepat sifat tanah seperti salinitas dan 
kandungan tanah liat untuk digunakan dalam pertanian (Corwin 
dan Lesch, 2005) dan lingkungan lainnya. Adapula alat yang 
digunakan mendeteksi adanya polutan organik (Fenner dan Stuetz, 
1999) dan penyakit tanaman (Wilson et al., 2004). 

Dampak dari teknologi ini sangat kuat dalam kegiatan, 
diantaranya produksi tanaman pertanian, dimana mereka 
bergabung dengan perangkat pertanian yang lain dalam memonitor 
hasil panen. Jika seseorang memiliki pengukuran hasil secara spasial 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, maka berimbas untuk 
mencoba menyesuaikan praktik manajemen dengan cara yang tepat 
secara spasial untuk meningkatkan hasil atau mengurangi biaya. 

Adanya informasi spasial ini juga akan berdampak pada 
lebih spesifiknya suatu area atau daerah untuk kegiatan pertanian. 
Teknologi baru seperti penginderaan jarak jauh, pengukuran 
konduktivitas listrik tanah, hidung elektronik, dan monitor hasil 
adalah instrumen pengukuran presisi pada skala lansekap, dan 
memungkinkan ilmuwan untuk memperoleh data tingkat lansekap 
pada resolusi spasial yang sebelumnya tidak pernah terdengar. 
Data-data ini berbeda dalam hal statisik dengan berbagai data yang 
dikumpulkan dalam bidang agronomi dan ekologi. Data sering 
terdiri dari ribuan nilai individu, yang masing-masing diperoleh 
dari lokasi spasial yang bersebelahan atau sangat dekat. Munculnya 
kumpulan data spasial masif ini telah menjadi bagian dari motivasi 
untuk pengembangan lebih lanjut teori statistik spasial, terutama 
yang berlaku untuk ekologi dan pertanian.

Teknologi dengan data spasial memungkinkan berbagai 
analisa terkait dengan pemetaan pertanian. Selain itu adanya data 
spasial akan mempermudah dalam pelaksanaan pertanian terpadu 
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berkelanjutan, karena akan memposisikan berbagai variabel data 
yang saling terkait, mulai dari tanah, tanaman, hingga manusia 
pelaku pertanian. Konektivitas antar berbagai data ini akan 
membawa dampak yang positif dalam pengembangan pertanian 
kawasan dan sudah barang tentu akan berdampak pada negara 
secara keseluruhan.
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BAB. XIII

ILMU USAHATANI

13. 1 Pendahuluan

Manusia melakukan kegiatan pertanian pada awalnya 
hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Semakin 
berkembangnya kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, 
manusia tidak hanya memerlukan pangan saja untuk kelangsungan 
hidupnya. Petani atau manusia yang melakukan kegiatan budidaya 
di bidang pertanian akan berusaha menghasilkan hasil panen 
pertanian yang melimpah supaya bisa dijual dan menghasilkan 
sejumlah keuntungan uang yang lebih banyak. Uang laba dari 
kegiatan pertanian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan dan membeli 
beberapa kebutuahan skunder dan tersier. 

Penghasilan keluarga petani dapat ditingkatkan melalui 
efisiensi biaya budidaya pertanian (tanaman, ternak dan ikan) 
dalam menghasilkan produksi pertanian yang optimal. Petani 
tidak hanya memahami cara bertanam, memelihara dan memanen 
hasilnya. Petani harus memahami berbagai ilmu yang berhubungan 
dengan pertanian yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. 

Petani adalah orang yang melakukan usahatani sebagai 
sumber mata pencaharian pokok, baik dia sebagai pemilik lahan 
pertanian, penyewa atau penggarap lahan pertanian milik orang 
lain atau milik negara. Buruh tani merupakan pekerja lepas dan 
pekerja musiman di dalam usahatani. Kegiatan usahatani antara 
lain kegiatan budidaya tanaman, kegiatan budidaya ternak hewan 
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peliharaan (sapi, unggas, kambing, domba, kuda, kerbau), dan 
kegiatan budidaya ternak ikan. 

Ilmu Usahatani (farm management) adalah ilmu yang 
mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 
pertanian. Ilmu usahatani merupakan penerapan prinsip-prinsip 
ilmu ekonomi mikro ke dalam kegiatan produksi pertanian. 
Usahatani di Indonesia dilakukan oleh petani dengan penguasaan 
lahan pertanian yang sempit dan bidang usahataninya terbatas 
komoditi pertanian tertentu saja. Di Indonesia, usahatani dapat 
dikategorikan sebagai pertanian rakyat. 

Pertanian rakyat (usahatani) dapat dibedakan dengan usaha 
perkebunan. Usahatani seringkali dicirikan dengan luas tanah 
untuk usaha tani sempit, teknologi yang digunakan sesuai dengan 
kemampuan ekonomi dan wawasan petani, serta kegiatan usahanya 
hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Perkebunan 
dalam melakukan kegiatannya pada bidang tanah yang sangat 
luas dengan tujuan produksi yang jelas, mengahasilkan sebuah 
produk pertanian dalam jumlah banyak dan efisien, dan cara-cara 
pengusahaanya tertata dengan baik dan terencana. 

Perkebunan dilakukan oleh pemerintah dalam lingkup 
badan usaha milik negara maupun dilakukan oleh masyarakat 
yang memiliki modal usahatani dalam jumlah besar. Perkebunan 
masyarakat biasa disebut sebagai perkebunan swasta atau 
perkebunan perusahaan. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perkebunan disebut sebagai ilmu 
pengelolaan perkebunan (estate management).

13. 2 Masalah – Masalah dalam Usahatani

Usahatani sebagai aktifitas ekonomi di bidang pertanian. 
Ada beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan uasahatani, 
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antara lain :
1. Pertanian Subsisten

Subsisten berasal dari kata subsistence yang berarti nafkah 
hidup atau penghidupan. Pertanian subsisten (subsistence farming) 
dapat diartikan sebagai kegiatan pertanian untuk menyambung 
kehidupan. Petani subsisten merupakan seorang petani yang 
melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarganya. Petani belum mengarah untuk budidaya tanaman 
dalam memenuhi kebutuhan pasar akan komoditi hasil pertanian 
komersial. Petani tidak memperhitungkan nilai ekonomis kegiatan 
pertaniannya.
2. Pertanian rakyat

Sebagian besar petani Indonesia memiliki beberapa 
permasahan dalam usahataninya, seperti : penguasaan lahan yang 
sempit (<0,5 ha) dan manajemen tidak profesional (keuangan 
usaha campur dengan keuangan rumahtangga, belum memiliki 
perencanaan usaha yang jelas dan sebagainya)
3. Modal uang tunai untuk pembiayaan pertanian

Petani kurang memiliki uang tunai untuk modal budidaya 
pertanian. Uang tunai hasil penjualan produksi pertanian seringkali 
habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga diluar 
pertanian seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan kegiatan 
sosial lainnya. 
4. Jarak yang panjang antara pengeluaran dan penerimaan 

pendapatan dari usahatani

Hasil panen budidaya tanaman semusim berkisar antara 3-4 
bulan. Petani harus menunggu panenan hasil pertanian selama 3-4 
bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang 
mendadak seringkali petani harus menjual tabungannya berupa 
ternak atau meminjam uang ke orang lain.
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5. Tekanan penduduk dan industrialisasi

Jumlah penduduk yang semakin bertambah akan 
meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal. 
Lahan pertanian yang produktif banyak beralih fungsi sebagai 
perumahan. 

Perkembangan industrialisasi yang mengarah ke pedesaan 
membuat perekonomian pedesaan semakin meningkat. Keberadaan 
industri di pedesaan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga 
membuat tenaga kerja di pertanian semakin langka. Limbah cair 
dari pabrik dapat menimbulkan pencemaran tanah pertanian.

Perumahan dan gedung–gedung pabrik menyebar di 
areal lahan pertanian. Rumah dan gedung–gedung pabrik sering 
menghambat saluran irigasi pertanian. Lahan pertanian yang 
terjebak diantara perumahan dan gedung–gedung pabrik akan 
mengalami kendala dalam saluran irigasi dan drainase tanah. Pada 
saat kemarau lahan pertanian kesulitan mengakses aliran irigasi 
dari sungai karena saluran air terputus. Pada saat musim penghujan 
lahan pertanian akan terendam air akibat dari limpahan air hujan 
yang berasal dari perumahan dan pabrik. Genangan air di lahan 
pertanian tidak bisa keluar lahan karena saluran air tidak ada atau 
terputus oleh bangunan.
6. Hasil pertanian dipengaruhi oleh alam dan iklim

Keadaan alam dan iklim saat budidaya pertanian 
mempengaruhi proses produksi pertanian. Perubahan cuaca 
yang ekstrim dan mendadak akan membuat kerusakan tanaman 
pertanian. Tanaman budidaya yang mengalami kerusakan dapat 
menghambat proses pemanenan dan keadaan ini mengakibatkan 
proses sortasi penanganan pasca panen harus lebih intensif. 
Perubahan iklim dapat mempengaruhi proses pertumbuhan 
tanaman budidaya dan pada akhirnya dapat menurunkan jumlah 
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produksi hasil pertanian.
7. Spesialisasi komoditi pertanian sukar diterima

Spesialisasi produksi pertanian merupakan usahatani 
dengan menghasilkan satu macam komoditi. Petani lebih memilih 
membudidayakan beranekamacam produk pertanian. Usahatani 
memiliki resiko kegagalan yang tinggi, sehingga keberagaman 
budidaya pertanian akan membantu petani dalam menghindari 
kegagalan panen atau rendahnya nilai jual hasil pertanian. 
8. Harga hasil pertanian selalu berfluktuasi

Harga hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor 
permintaan dan penawaran. Semakin tinggi penawaran dan 
permintaan tetap akan cenderung membuat nilai jual hasil 
pertanian menurun. Panen raya hasil pertanian membuat nilai jual 
komoditi pertanian menurun. Perubahan iklim yang menghambat 
pertumbuhan tanaman akan membuat hasil pertanian menurun. 
Penurunan hasil panen yang tidak diimbangi dengan penurunan 
permintaan, maka akan membuat harga hasil pertanian meningkat. 
Fluktuatifnya harga hasil pertanian membuat petani sulit 
memprediksikan keuntungan hasil usahataninya.

13.3 Faktor - Faktor Produksi Pertanian

Faktor produksi pertanian merupakan unsur-unsur yang 
mendukung proses produksi pertanian. Faktor–faktor produksi 
pertanian digolongkan menjadi empat, yaitu : tanah, modal, tenaga 
kerja dan menejemen.

13.3.1  Tanah

Tanah termasuk faktor produksi pertanian yang sangat 
penting dan strategis. Petani dalam memperoleh tanah untuk 
usahatani dapat dilakuan dengan jalan : membeli, menyewa, 
menyakap, mendapatkan pemberian dari pemerintah, mendapatkan 
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warisan dari orang tua menurut hukum agama dan hukum adat, 
mengelola tanah yang diwakafkan dan membuka lahan sendiri. 
Tanah persediaanya terbatas dan kebutuhannya tidak terbatas, serta 
penawaran tanah itu tidak elastis secara sempurna, sehingga harga 
beli dan harga sewa maupun harga penyakapan tanah menjadi 
semakin tinggi. 

Perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan 
perekonomian membuat kebutuhan tanah semakin banyak. 
Kebutuhan tanah peruntukannya bukan hanya sebagai lahan 
pertanian, tetapi ada alih fungsi tanah menjadi tanah untuk 
perumahan dan perindustrian. Harga tanah dari tahun ke tahun 
akan semakin meningkat akibat meningkatnya permintaan atas 
tanah. Harga jual beli tanah ditentukan oleh jauh dekatnya tanah 
dengan akses jalan, jauh dekatnya tanah dengan pusat keramaian 
atau pusat kota, serta tingkat kesuburan tanah untuk pertanian.

Pembangunan jalan raya sampai ke pedesaan memudahkan 
petani dan pedagang untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar 
atau ke kota. Kemudahan transportasi ke pedesaan ini ternyata juga 
diperhatikan oleh pengusaha untuk membangun perindustrian 
di pedesaan dengan alasan harga beli tanah yang lebih murah 
dibandingkan dengan daerah perkotaan. Datangnya pengusaha 
membeli tanah akan membuat harga tanah semakin naik dan 
petani tidak akan mampu lagi membeli tanah karena kalah bersaing 
dengan pengusaha. 

Petani tidak berdaulat dengan tanahnya. Tanah pertanian 
milik petani semakin sempit. Tanah pertanain beralih kepemilikan 
dan beralih fungsi. Tanah pertanian beralih kepemilikan antara 
lain disebabkan oleh : 1) dijual ke pengusaha atau orang yang 
tidak berprofesi di pertanian, dan 2) sistem pewarisan. Tanah 
pertanian yang dibeli oleh pengusaha dapat dijadikan lahan untuk 
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pembangunan pabrik, perumahan maupun gedung pertokoan. 
Tanah pertanian dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan 
agama Islam dan kebudayaan setempat. Tanah pertanian yang 
dibagikan ke ahli waris membuat lahan pertanian semakin terkotak-
kotak menjadi petakan lahan yang sempit. Semakin sempit lahan 
pertanian, maka nilai ekonomis usaha tani semakin kecil. 

Status tanah pertanian yang dijadikan faktor produksi usaha 
tani dibedakan menjadi :
1. Tanah Milik

Tanah yang digunakan untuk budidaya pertanian adalah hak 
milik yang dipunyai petani. Petani mendapatkan tanah dengan cara 
membeli, membuka lahan pertanian dan mendapatkan warisan 
serta mendapatkan pemberian dari pemerintah maupun orang lain. 
Bukti kepemilikan tanah pertanian berupa : akta sertifikat tanah, 
petok D, surat penyerahan kepemilikan tanah dan pengakuan 
masyarakat sekitar.
2. Tanah Sewa

Tanah sewa merupakan tanah pertanian yang diperoleh 
petani dengan cara menyewa tanah dari pemilik tanah. Petani 
memiliki hak menguasai tanah dengan cara membayar sejumlah 
uang sesuai kesepakatan pemilik tanah dan petani. Batas waktu 
penguasaan tanah pertanian disesuaikan dengan jangka waktu 
penyewaan (tahunan atau musim tanam). Apabila jangka waktu 
penyewaan selesai maka tanah kembali ke pemiliknya.
3. Tanah Sakap

Petani menguasai lahan pertanian dan memiliki keleluasan 
untuk melakukan usaha budidaya pertanian berdasarkan perjanjian 
pembagian hasil pertanian antara petani sebagai penggarap dengan 
pemilik tanah sesuai kesepakatan. Sistem maro yaitu petani sebagai 
penggarap mendapat bagian setengah hasil panen dan setengahnya 
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untuk pemilik tanah. Sistem mertelu yaitu petani sebagai penggarap 
mendapatkan bagian 2/3 hasil panen dan pemilik tanah mendapat 
bagian 1/3 hasil panen.
4. Tanah Gadai

Tanah gadai merupakan tanah pertanian sebagai jaminan 
peminjaman uang. Petani yang meminjamkan sejumlah uang 
kepada pemilik tanah akan berhak untuk melakukan usaha 
budidaya pertanian di atas tanah tersebut. Pemilik tanah tidak 
akan mendapatkan bagian hasil panen pertanian. Pemilik tanah 
akan mengambil kembali tanahnya apabila sudah mampu 
mengembalikan semua hutangnya. Sistem gadai tanah sering 
terjadi pada daerah pertanian dengan lahan yang kurang subur dan 
lahan tadah hujan. Sistem gadai tanah sudah mulai ditinggalkan 
oleh masyarakat. 
5. Tanah Adat

Tanah adat/tanah ulayat merupakan tanah yang berada dalam 
wilayah hukum adat masyarakat. Tanah adat pengelolaannya diatur 
oleh hukum adat. Petani yang boleh memanfaatkan tanah adat 
untuk budidaya pertanian adalah anggota komunitas adat. Sistem 
pengelolaan tanah adat untuk budidaya pertanian ditentukan oleh 
pemimpin adat. 
6. Tanah Kosong

Tanah kosong merupakan tanah yang tidak dikelola oleh 
pemiliknya bertahun-tahun, sehingga tanah menjadi kosong. Tanah 
kosong seringkali tidak diketahui secara jelas siapa pemilik tanah 
tersebut. Petani dapat mengusahakan budidaya pertanian di tanah 
kosong. Petani tidak memiliki kewajiban membagi hasil pertanian 
dengan pemilik tanah, karena tidak tahu pemiliknya. Petani 
sewaktu–waktu tidak bisa mengusahakan budidaya pertanian 
di tanah tersebut apabila pemilik tanah yang sah atau negara 
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menggunakan tanah tersebut.

13.3.2  Modal

Modal dalam usahatani adalah barang atau uang yang bersama 
faktor–faktor produksi (tanah dan tenaga kerja) dipergunakan 
untuk memproduksi hasil pertanian (Mubyarto, 1987). Sebagian 
besar petani mengumpulkan modal untuk usahatani dengan cara 
menyisihkan sebagian hasil jual produksi pertaniannya. 

Macam – Macam modal :

A. Modal Tetap

Modal tetap merupakan modal yang dapat digunakan 
dalam beberapa kali proses produksi. Modal tetap bisa mengalami 
kerusakan atau hilang. Modal tetap terdiri dari : 
1) Tanah

Tanah sebagai modal usahatani yang sangat istimewa. 
Tanah sebagai karunia Alloh S.W.T. dan tidak dapat diciptakan 
oleh manusia. Tanah dianggap sebagai modal karena tanah dapat 
memberikan penghasilan bagi petani, dan tanah sudah mengalami 
berbagai perubahan dan perbaikan. Sebagai modal, tanah 
mempunyai karakteristik:

a. Jumlah tidak dapat ditambah
b. Tanah merupakan modal tidak bergerak
c. Tidak memerlukan penyusutan

2) Bangunan 

Bangunan–bangunan yang berhubungan dengan proses 
usahatani dikategorikan sebagai modal tetap. Contoh bangunan 
dalam proses usahatani antara lain : saluran irigasi yang diplengseng, 
gudang penyimpanan alat pertanian dan hasil pertanian, lantai 
jemur hasil pertanian, rumah tempat mensortasi dan pengemasan 
hasil pertanian.
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3) Alat–alat dan mesin–mesin pertanian

Alat dan mesin pertanian merupakan benda–benda yang 
digunakan untuk mempermudah kegiatan proses usahatani. Alat 
pertanian merupakan alat bantu mekanik yang sederhana dan 
bagian fungsionalnya langsung digerakkan manusia penggunanya. 
Mesin pertanian merupakan alat bantu mekanik yang sangat 
komplek dan bagian fungsionalnya harus digerakkan oleh tenaga 
yang berasal dari bahan bakar maupun tenaga manusia. 

Alat pertanian lebih banyak merujuk pada alat–alat 
pertanian yang tradisional. Alat pertanian antara lain : cangkul, 
lencek, parang (golok), arit (sabit), garu, wluku(luku), tali tampar 
(penggaris sawah), gosrok (osrok), ani – ani (pugut), alat perontok 
padi (geblok/andang). 

Mesin pertanian lebih banyak merujuk pada alat pertanian 
yang modern dan menggunakan bahan bakar sebagai penggerak 
mesin. Mesin pertanian antara lain : pompa air, traktor, mesin 
penyemprot (hand sprayer, power sprayer), mesin penanam, mesin 
pemanen, mesin sortasi, mesin pengemas.
4) Ternak;

Ternak sapi dan kerbau dapat dijadikan sebagai tenaga 
penggerak garu dan wluku dalam pengolahan tanah. Ternak 
sapi dan kerbau dapat dijadikan sebagai tenaga penggerak alat 
transportasi pengangkutan hasil pertanian.
5) Tanaman di lahan (tanaman tahunan)

Tanaman di lahan dapat dijadikan modal dalam bentuk 
pupuk hijau maupun diambil buahnya atau kayunya untuk dijual, 
sehingga menghasilkan modal uang.

B. Modal Tidak Tetap (Bergerak) 

Modal tidak tetap atau modal bergerak adalah barang–
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barang yang dipakai dalam proses produksi pertanian dan barang 
tersebut habis terpakai dalam proses produksi pertanian. Modal 
bergerak antara lain : bibit, pupuk, pestisida, persediaan uang tunai 
untuk membayar tenaga kerja maupun untuk membayar pembelian 
modal dan alat transportasi.

Uang sebagai alat tukar dan pengukuran nilai sebuah barang 
dan jasa, sehingga uang dapat dijadikan modal dalam usaha tani. 
Uang untuk modal usahatani baik dalam bentuk uang kartal (uang 
kertas) maupun uang giral (uang simpanan di bank). 

Jenis – jenis modal uang dalam usahatani antara lain :

A. Modal Sendiri

Modal sendiri (equity capital) merupakan modal usahatani 
yang berasal dari harta kekayaan petani maupun laba dari usahatani. 
Modal sendiri mulai dari tanah, tenaga kerja, benih tanaman dan 
sebagainya. Petani seringkali tidak menghitung modal yang berasal 
dari pribadi, sehingga hitungan laba atau rugi dari usahatani yang 
dilakukan kurang terlihat jelas. Petani merasa jika modal sendiri 
tidak ada tanggungjawab pengembalian beserta pembagian labanya. 
Seringkali modal sendiri tidak terhitung dalam perhitugan analisa 
usahatani oleh petani, seperti : biaya sewa tanah, biaya tenaga kerja 
keluarga dan biaya pembelian benih milik sendiri.

B. Modal Pinjaman

Modal pinjaman (credit) merupakan modal usahatani yang 
berasal dari pinjaman pihak lain. Petani dalam melakukan usahatani 
apabila hanya mengandalkan modal milik sendiri dan beberapa 
hasil investasi pribadi akan mengalami kendala permodalan dalam 
mengembangkan usahatani. Pinjaman dalam pertanian sangat 
diperlukan untuk pengembangan usahatani baik bagi petani 
tradisional atau petani maju. 
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Modal pinjaman pertanian dalam bentuk uang maupun 
barang dan jasa. Pada dasarnya petani sudah terbiasa dengan 
pinjaman modal. Transaksi pinjam meminjam di masyarakat 
pertanian bersifat komersial dan bersifat tolong menolong. 
Pinjaman modal usahatani yang bersifat komersial memberikan 
tanggungjawab kepada petani untuk mengembalikan pinjaman 
sesuai dengan jumlah pinjamanya dan bagi hasil yang sudah 
disepakati bersama. Pinjaman modal usahatani yang bersifat 
tolong menolong memberi kewajiban petani untuk mengembalikan 
pinjaman sesuai nilai yang dipinjamkan atau sesuai kesepakatan 
bersama yang tidak membebani petani. Sistem kepercayaan sangat 
dijunjung tinggi dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam 
modal usahatani. 

Beberapa cara petani mendapatkan pinjaman modal 
usahatani dalam bentuk uang :
a) Pinjaman Perorangan

Petani meminjam modal usahatani kepada perorangan 
yang dikenalnya secara baik. Perorangan yang sering jadi tempat 
peminjaman adalah : keluarga dekat, teman sejawat, pedagang 
pengepul hasil–hasil pertanian, dan renternir (penyedia modal uang 
dengan pengembalian yang tinggi). Pinjaman perorangan memiliki 
sistem kepercayaan yang kuat dan transaksi pinjam meminjam 
seringkali dilakukan tanpa tertulis.

Macam–macam pinjaman perorangan yang dilakukan petani 
antara lain :
1) Pinjaman dengan Jaminan Tanaman

Pinjaman dengan jaminan tanaman biasanya dilakukan 
petani kepada tengkulak atau pedagang pengepul hasil pertanian. 
Petani meminjam modal usahatani dan akan mengembalikan 
pinjamannya apabila tanaman budidayanya sudah panen. Ada 
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beberapa macam transaksi pinjaman dengan jaminan tanaman, 
yaitu antara lain :
a. Petani mendapatkan modal usahatani dari tengkulak 

atau pedagang pengepul hasil pertanian dengan jaminan 
pengembalian pinjaman berupa tanaman yang sudah berbuah 
tinggal menunggu panen. Sistem ini biasanya disebut sistem 
ijon. Petani diberi pinjaman modal sesuai nominal perkiraan 
harga hasil panen dari tanaman yang menunggu panen. 
Kelemahan dari sistem ini yaitu harga hasil pertanian yang 
jadi jaminan tidak menentu. Hal ini bisa merugikan pemberi 
pinjaman dan petani. Apabila terjadi gagal panen atau bencana 
alam, maka pemberi pinjaman akan mengalami kerugian. 
Apabila hasil panen melimpah dengan harga jual yang tinggi, 
maka petani tidak bisa ikut menikmati keuntungannya. Sistem 
ijon seringkali lebih merugikan petani, karena nilai jual tanaman 
yang belum tua memiliki nominal nilai jual sangat rendah dan 
jauh dari nilai jual pada umumnya.

b. Petani mendapatkan modal usahatani dari tengkulak 
atau pedagang pengepul hasil pertanian dengan jaminan 
pengembalian berupa hasil panen tanaman saat panen nanti 
dibeli oleh pedagang tersebut dengan harga yang disesuaikan 
dengan harga pasar. Pengembalian modal usahatani 
setelah menerima hasil jual panen pertanian sesuai dengan 
kesepakatan waktu pinjam meminjam. Pengembalian ada yang 
hanya mengembalikan sesuai nominal uang yang dipinjam dan 
ada yang minta ditambah dengan bagi hasil laba usahatani.  
Tengkulak seringkali tidak meminta bagi hasil usahatani karena 
tengkulak akan mendapatkan barang dagangan dari petani, 
sehingga tengkulak tetap memperoleh pendapatan dari laba 
menjual hasil pertanian tersebut. 
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2) Pinjaman dengan Jaminan Tanah (Gadai Tanah)

Pinjaman dengan jaminan tanah ini sering dilakukan pada 
daerah pedesaan dengan tingkat kesuburan tanah yang kurang 
subur. Petani meminjam modal usahatani dengan menggadaikan 
tanah (sawah atau ladang). Pihak yang dipinjami uang bebas 
mengelola atau bercocok tanam di tanah tersebut. Tanah akan 
diambil alih kembali oleh petani apabila petani sudah mampu 
mengembalikan pinjamannya. Waktu pengembalian pinjaman 
tidak terbatas, sesuai kemampuan petani.
3) Pinjaman dengan Jaminan Barang Berharga

Petani meminjam modal usahatani kepada perorangan 
dengan jaminan berupa barang–barang berharga seperti perhiasan 
emas, surat–surat berharga (surat tanah, surat kendaraan bermotor 
dan sebagainya), alat mesin pertanian dan sebagainya. Waktu 
pengembalian pinjaman disesuaikan dengan kesepakatan antara 
petani dan pemberi pinjaman. Pengembalian pinjaman disertai 
dengan bagi hasil laba usahatani. 
4) Pinjaman Tanpa Jaminan

Pinjaman tanpa jaminan ini dilandasi saling kepercayaan 
yang tinggi antara pemberi pinjaman dan petani. Nama baik 
harga diri petani dijadikan sebagai jaminan kepercayaan pemberi 
modal. Petani tidak menjaminkan barang berharga atau tanaman 
dan tanahnya. Waktu pengembalian pinjaman disesuaikan dengan 
kesepakatan bersama. Pinjaman tanpa jaminan seringkali tidak 
disertai dengan bagi hasil laba usahatani. 
5) Pinjaman Lembaga Penyelenggara Perkreditan

Lembaga penyelanggara perkreditan terdiri dari lembaga 
milik negara, lembaga milik masyarakat dan koperasi. Lembaga 
perkreditan selain milik pemerintah harus berbadan hukum sebagai 
bukti ijin oprasional.
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Lembaga perkreditan milik negara yang menyelenggarakan 
pinjaman modal usahatani adalah lembaga perbankkan milik 
negara dan penggadaian milik negara. Lembaga perkreditan milik 
masyarakat antara lain : bank desa dan lumbung desa. Lembaga 
perkreditan milik koperasi yang menyediakan kredit usahatani 
antara lain koperasi milik kelompok tani, koperasi milik desa 
ataupun koperasi milik asosiasi usahatani.

C. Modal Pemberian/Warisan

Modal pemberian merupakan modal usahatani yang 
diberikan oleh pihak lain dan petani tidak memiliki kewajiban 
mengembalikan. Modal usahatani yang diberikan meliputi bibit, 
benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, dan uang.

Modal warisan untuk modal usahatani lebih banyak dalam 
bentuk lahan dan alat mesin pertanian. Petani mendapatkan 
warisan dari orang tua dan saudara atau kerabat yang memenuhi 
hukum mawaris bagi petani yang beragam Islam. Ada beberapa 
daerah yang memiliki hukum warisan sesuai dengan hukum adat 
istiadat daerah setempat.

13.3.3  Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam usahatani merupakan energi yang 
dicurahkan dalam kegiatan usahatani untuk menghasilkan produk 
pertanian. Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani antara 
lain tenaga kerja manusia dan tenaga kerja ternak, serta tenaga kerja 
mesin. Tenaga kerja manusia dibedakan menjadi : tenaga kerja laki-
laki, tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja anak–anak. Tenaga 
kerja ternak yang sering digunakan dalam usahatani adalah sapi 
dan kerbau untuk pengolahan tanah dan transportasi, serta kuda 
untuk transportasi. Tenaga kerja mesin menggunakan bahan bakar 
untuk menggerakkan mesin.
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Tenaga kerja manusia di pedesaan seringkali disebutkan 
sebagai pengangguran yang tidak terlihat. Tenaga kerja di dalam 
usahatani kebutuhannya tidak kontinyu setiap saat. Pada saat 
persiapan tanam, perawatan tanaman dan pemanenan memerlukan 
tenaga kerja yang banyak. Pada saat menunggu panen, tenaga kerja 
banyak yang menjadi pengangguran. Kebutuhan tenaga kerja 
dalam usahatani tergantung dari :

1) Luas lahan yang dijadikan usahatani
2) Jenis tanaman yang dibudidayakan
3) Keadaan alam dan topografi lahan untuk usahatani
4) Tingkat perkembangan usahatani dari tradisional sampai 

modern

Tenaga kerja manusia untuk usahatani berasal dari anggota 
keluarga dan tenaga kerja di luar keluarga. Tenaga kerja keluarga 
terdiri dari seluruh anggota keluarga yang memiliki kemampuan 
fisik untuk bekerja. Anak–anak yang sedang libur sekolah akan 
diberi tanggungjawab untuk membantu orang tua menanam, 
merawat dan memanen tanaman. Tenaga kerja dari luar anggota 
keluarga akan diberi upah. Tingkat pemberian upah disesuaikan 
dengan sistem upah yang berlaku di lingkungan tersebut dan 
sistem kerjanya. Sistem borongan akan diupah sesuai dengan berat 
ringannya perkerjaan dan luasan lahan usahatani. Sistem upah 
waktu akan diupah sesuai lamanya waktu yang digunakan untuk 
bekerja. Ada beberapa bentuk upah dalam usahatani, antara lain, 
yaitu :
1) Upah uang

Upah uang dibayarkan sesuai dengan keadaan perekonomian 
sekitar dan tingkat perkembangan usahatani. Upah uang diberikan 
untuk sistem kerja borongan dan sistem kerja menurut waktunya.
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2) Upah barang

Upah barang diberikan kepada tenaga kerja luar anggota 
keluarga dalam bentuk hasil panen dan konsumsi makanan. Upah 
hasil panen sering diberikan oleh petani kepada tetangga yang ikut 
panen. Upah hasil panen seringkali disampaikan oleh petani sebagai 
salah satu bentuk shodaqoh supaya tetangga ikut menikmati hasil 
panen. Upah hasil panen yang sering diberikan adalah untuk tenaga 
kerja pemanen padi. Ada beberapa sistem pembagian hasil panen 
padi. Ada pembagian 5 bakul gabah (bulir padi) untuk pemilik dan 
1 bakul gabah untuk upah tenaga kerja.

Upah barang yang harus diberikan setiap saat  mempekerja-
kan buruh tani adalah upah makanan dan minuman. Tenaga kerja 
diberi sarapan (makan pagi), makanan jajanan, air putih dan kopi 
atau teh.
3) Upah bagi hasil

Upah bagi hasil panenan biasanya diberikan pada sistem 
sakap. Upah bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil 
pertanian antara pemilik lahan (tanah) dengan penyakap. Penyakap 
merupakan tenaga kerja yang mengerjakan lahan pertanian. 
Upah bagi hasil ada dua macam, yaitu : sistem maro dan sistem 
mertelu. Sistem maro dilaksanakan apabila pemilik tanah, hanya 
menyediakan tanah saja sedangkan tenaga kerja dan modal usahatani 
dikeluarkan oleh orang di luar anggota keluarga (penyakap). Pada 
sistem maro pembagian hasil panen adalah ½ buat penyakap 
dan ½ buat pemilik lahan. Sistem mertelu dilaksanakan apabila 
pemilik sawah menyediakan modal dan lahan (tanah), penyakap 
menyediakan tenaga kerja. Pada sistem mertelu pembagian hasil 
panen adalah 1/3 buat penyakap dan 2/3 buat pemilik lahan (tanah).
4) Upah hak

Upah hak seringkali dilaksanakan dalam bentuk tolong 
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menolong dan gotong royong. Petani yang pernah menolong 
temannya mengerjakan pengolahan tanah, penanaman dan 
perawatan tanaman akan memiliki hak ditolong oleh petani yang 
pernah dibantu dalam usahataninya. 

13.3.4  Menejemen

Manajemen dalam usahatani merupakan aktivitas keahlian 
petani dalam pengorganisasian, pengoperasian dan pengendalian 
dari ketiga faktor produksi yang lain (tanah, tenaga kerja, dan 
modal dalam proses produksi). Menejemen adalah ilmu dan seni 
untuk mengelola suatu usaha supaya memperoleh keuntungan. 
Kegagalan bisnis lebih banyak disebabkan oleh menejemen yang 
tidak efektif.
Proses menejemen usahatani antara lain :

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan 
tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam usahatani. 
Rencana–rencana kegiatan usahatani dituangkan secara tertulis. 
Perencanaan yang dilakukan antaralain : merencanakan komoditi 
tanaman yang akan diusahakan, merencanakan kebutuhan dan 
pemenuhan tenaga kerja, merencanakan alat mesin pertanian yang 
digunakan, merencanakan biaya–biaya yang dibutuhkan dalam 
budidaya tanaman. Perencanaan bermanfaat bagi petani sebagai: 
a) petunjuk pelaksanaan usaha tani, b) alat evaluasi kegiatan 
usahatani, c) alat untuk meminimalisir kesalahan. 

Perencanaan usahatani yang baik yaitu : a) rasional (sesuai 
dengan kenyataan keadaan usahatani), b) fleksibel (disesuaikan 
dengan lingkungan dan faktor–faktor produksi usahatani yang 
dimiliki), c) dapat dianalisis dengan cepat untuk diambil tindakan 
yang cepat, d) memperhatikan keberlanjutan usahatani.
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2) Pengaturan faktor–faktor produksi usahatani

Pengaturan faktor–fator produksi yang dilakukan antara lain: 
mengatur penggunaan sarana produksi, mengatur tenaga kerja, 
mengatur perubahan faktor sosial ekonomi (adanya perubahan 
lingkungan, perubahan modal dan tata niaga pemasaran), mengatur 
tataniaga pemasaran.
3) Pelaksanaan

Keputusan yang sudah diambil harus dilaksanakan dengan 
menanggung segala resiko yang akan terjadi.
4) Pengawasan

Pengawasan semua komponen faktor produksi dalam 
menjalankan peran masing–masing. Pengawasan sangat diperlukan 
untuk meminimalisir kegagalam produksi.

13. 4 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 
Usahatani

Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan usahatani 
digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan usahatani 
antara lain : 

1) Kemampuan petani dalam mengelola usahataninya
2) Kesuburan dan luas lahan pertanian
3) Kecukupan modal yang dimiliki petani
4) Ketersediaan tenaga kerja dalam usahatani
5) Teknologi yang dimanfaatkan petani
6) Investasi pertanian yang dialokasikan petani

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usahatani 
antara lain : 
1) Informasi pasar, teknologi dan keadaan cuaca/iklim
2) Sarana transportasi pertanian 
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3) Kebijakan pemerintah
4) Sarana komunikasi

13. 5 Perencanaan Usahatani

Pelaksanaan usahatani yang bagus harus ada perencanaan 
yang matang. Perencanaan merupakan sebuah proses pengambilan 
keputusan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan. 
Langkah–langkah perencanaan usahatani antara lain :
1) Menyusun rencana terperinci mengenai cabang–cabang usaha 

dan metode produksi yang digunakan.
2) Menguji rencana yang telah diperinci berkaitan dengan 

sumberdaya yang digunakan dan apakah konsisten dengan 
kendala–kendala perencanaan yang dipakai.

3) Mengevaluasi rencana dan menyusun urutan–urutan rencana 
alternatif berdasarkan patokan yang sesuai dengan tujuan 
memilih rencana tersebut.

Daftar anggaran yang perlu dicantumkan dalam perencanaan 
usahatani mencakup :
1) Daftar kegiatan secara singkat dan jelas menyatakan tentang 

produk pertanian yang akan dihasilkan dan bagaimana cara 
memproduksinya

2) Daftar kebutuhan sumberdaya usahatani (lahan, modal, tenaga 
kerja) untuk tiap unit kegiatan

3) Memperkirakan hubungan antara berbagai kegiatan
4) Daftar kendala yang bukan merupakan sumberdaya pada satu 

atau beberapa kegiatan
5) Daftar biaya tidak tetap untuk tiap unit kegiatan
6) Daftar jumlah produk pertanian yang dihasilkan tiap unit 

kegiatan dan taksiran harga jual produk
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13. 6 Resiko Usahatani

Resiko usahatani merupakan peluang kemungkinan 
mengalami kerugian akibat fluktuasi harga jual, fluktuasi hasil 
panen maupun kegagalan panen. Jenis–jenis resiko yang dihadapi 
usahatani antara lain :
1. Resiko Proses Produksi

Resiko proses produksi yang harus dihadapi oleh petani 
adalah kegagalan panen akibat bencana alam maupun serangan 
hama penyakit. Bencana alam yang berpotensi membuat kegagalan 
panen antara lain : banjir, kekeringan, longsor, gunung meletus, 
kebakaran dan lain sebagainya. Serangan wereng menjelang 
pengisian bulir padi dapat membuat kegagalan panen, sedangkan 
serangan pada saat pertumbuhan vegetatif dapat membuat tanaman 
padi mati.
2. Resiko Harga dan Pemasaran

Resiko harga terjadi akibat ketidak pastian harga jual 
produk pertanian atau harga yang harus dibayarkan petani untuk 
pembelian sarana produksi pertanian. Resiko pemasaran antara 
lain : permintaan berubah, hilangnya akses pasar, putusnya mitra 
kerjasama dan sebagainya.
3. Resiko Teknologi

Penerapan teknologi baru tanpa adanya uji adaptasi dapat 
menimbulkan resiko kegagaalan karena teknologi baru belum tentu 
langsung sesuai untuk diterapkan.
4. Resiko Kelembagaan

Resiko kelembagaan terjadi akibat ketidakpastian kebijakan 
pemerintah. Perubahan kebijakan subsidi akan mempengaruhi 
biaya produksi pertanian. Kemudahan aturan impor dan rendahnya 
tarif masuk impor hasil pertanian akan membuat pasar dibanjiri 
produk impor, sehingga produk petani bersaing ketat dengan 
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produk impor.
5. Resiko Sumberdaya Manusia

Petani memiliki peluang mengalami resiko kecelakaan 
kerja seperti keracunan saat melakukan menyemprotan pestisida, 
kecelakaan saat menjalankan mesin–mesin pertanian dan 
sebagainya. Ada kemungkinan juga petani mengalami resiko 
bersitegang dengan petani tetangga lahan mengenai pembagian 
pergiliran air irigasi lahan di musim kemarau.
6. Resiko Keuangan

Resiko keuangan yang harus ditanggung oleh petani adalah 
saat terjadi kerugian maka harus mengembalikan modal uang yang 
sudah digunakan dalam proses produksi.

13. 7 Ekonomi Mikro dalam Pertanian

Manusia melaksanakan aktifitas ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhannya. Komponen utama aktivitas ekonomi adalah 
kebutuhan manusia, sumberdaya dan teknik memproduksi. 
Kebutuhan hidup manusia dibedakan menjadi 2 yaitu kebutuhan 
fisik manusia dan kebutuhan batin manusia. Kebutuhan fisik 
manusia antara lain : pangan (makanan), papan (tempat tinggal), 
sandang (pakaian), peralatan rumah tangga dan alat transportasi. 
Kebutuhan batin manusia antara lain: pendidikan, ketenangan, 
kenyamanan dan keamanan. Sumberdaya (resources) merupakan 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang 
dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan 
kepuasan kepada manusia. Sumberdaya manusia merupakan 
sumber tenaga kerja dan pengelola aktifitas ekonomi. Sumber daya 
alam sebagai bahan baku dalam membuat barang dan sarana untuk 
menghasilkan jasa. Teknik produksi digunakan sebagai prosedur 
dalam menghasilkan barang dan jasa secara efisien dari sumberdaya 
yang ada secara terbatas.
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Ilmu ekonomi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 
ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro menggunakan 
pendekatan teori harga. Ekonomi mikro lebih mempelajari perilaku 
pengambil keputusan individual sebagai produsen, konsumen 
dan pemilik sumberdaya atau perusahaan. Ekonomi makro 
menggunakan pendekatan pendapatan masyarakat dan moneter. 
Ekonomi makro lebih mempelajari keadaan ekonomi masyarakat 
secara keseluruhan, antara lain mempelajari moneter, inflasi, tenaga 
kerja, perdagangan luar negeri, dan pendapatan masyarakat secara 
nasional dan regional. 

Ekonomi pertanian lebih menitik beratkan pada ekonomi 
mikro di bidang pertanian. Ekonomi mikro pertanian akan 
menganalisa perekonomian di bidang pertanian mulai dari 
menganalisa proses produksi, sosial budaya masyarakat, faktor-
faktor produksi, hasil produksi pertanian dan pemasaran atau 
perdagangannya  

Teori Permintaan dan Penawaran

Permintaan hasil pertanian merupakan hubungan antara 
jumlah barang hasil pertanian yang akan dan mau dibeli oleh 
konsumen. Harga barang mempengaruhi jumlah permintaan, untuk 
hampir semua barang. Hubungan antara harga barang dan jumlah 
permintaan digambarkan mengikuti hukum permintaan, yaitu bila 
harga barang naik, maka jumlah permintaannya berkurang dan 
sebaliknya bila harga menurun, maka permintaan barang tersebut 
akan naik.

Harga barang substitusi mempengaruhi jumlah permintaan 
barang, bila harga barang substitusi naik maka jumlah permintaan 
barang akan naik. Hal ini disebabkan karena konsumen akan 
mengganti konsumsinya pada barang lain yang lebih murah, atau 
paling tidak mengurangi konsumsi barang yang harganya naik dan 
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menambah konsumsi barang yang harganya turun.

Harga barang komplementer. Bila harga barang 
komplementer naik maka jumlah permintaan suatu barang akan 
mengalami penurunan. Karena suatu barang tersebut dikonsumsi 
konsumen bersama-sama dengan barang komplementer, sehingga 
penurunan konsumsi barang komplementer juga berakibat sama 
terhadap barang tersebut.

Penawaran adalah suatu hubungan antara jumlah barang 
yang ditawarkan dengan harga barang. Kenaikan harga barang 
akan meningkatkan penawaran barang dan sebaliknya bila harga 
turun akan menurunkan jumlah penawaran. Bila harga in put naik, 
maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun dan sebaliknya 
bila harga in put turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan 
naik. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan jumlah penawaran. 
Pengaruh musim terhadap penawaran yaitu apabila sedang musim 
panen sebuah komoditi tanaman akan terjadi panen raya, sehingga 
tersedia banyak barang yang ditawarkan dan menurunkan harga. 

Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah permintaan sama 
dengan jumlah penawaran. Dalam keseimbangan terdapat harga 
dan jumlah barang seimbang. 

 Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga eceran 
dengan harga di tingkat petani. Margin pemasaran dapat diukur 
pada masing-masing tingkat pada saluran pemasaran. Harga di 
tingkat eceran merupakan pertemuan antara penawaran turunan 
dengan permintaan primer. Permintaan primer adalah permintaan 
yang dilakukan oleh konsumen akhir. Penawaran turunan adalah 
penawaran yang dilakukan oleh pedagang eceran yang merupakan 
wakil produsen (petani) untuk berhadapan dengan konsumen 
akhir. Harga produsen merupakan pertemuan antara permintaan 
turunan dengan penawaran primer. Permintaan turunan adalah 



179

Ilmu Usahatani

permintaan yang dilakukan oleh pedagang pengepul sebagai 
wakil dari konsumen akhir. Sedangkan penawaran primer adalah 
penawaran yang dilakukan oleh produsen langsung.

Keuntungan adalah sebuah kompensasi atau penghargaan 
(reward) dari kegiatan usaha. Setiap pelaku usahatani mengharapkan 
keuntungan dari usahatani yang dikelolanya. Cara memaksimalkan 
laba antara lain :
1. Biaya Marginal = Penerimaan Marginal

Biaya marginal adalah tambahan biaya untuk menambah 
produksi 1 unit produk. Penerimaan marginal adalah tambahan 
penghasilan yang diperoleh dari tambahan penjualan sebesar satu 
satuan. Laba maksimal akan diperoleh dengan meningkatkan 
produksi sampai batas biaya marginal sama dengan penerimaan 
marginal. In put produksi boleh ditambahkan asalkan biaya yang 
diperlukan lebih kecil daripada tambahan penerimaan yang 
dihasilkan
2. Tingkat substitusi Marginal = Rasio kebalikan harga

In put (sarana produksi) untuk produksi dapat diganti 
atau beragam dengan tingkat harga yang beragam dan tetap 
memperhatikan kualitas in put yang digunakan. Kombinasi in put 
yang memiliki biaya terendah diperoleh jika jumlah in put X yang 
diperlukan dalam mensubstitusi Y sama dengan rasio kebalikan 
harga X dengan Y.
3. Pengembalian Marginal yang Sama

Pengembalian marginal yang sama dengan cara memproduksi 
berbagai macam produk dilakukan sampai pengembalian marginal 
dari produk-produk tersebut sama.
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BAB. XIV

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

14. 1 Pendahuluan

Kegiatan dalam pertanian sangat berkaitan antara satu 
kegiatan dengan kegiatan yang lain dalam mendukung terciptanya 
aktifitas dan perekonomian yang memadai di sektor pertanian. 
Sistem usaha dalam bidang pertanian memadukan antara faktor 
produksi (tanah), tenaga kerja, modal, menejemen produksi dan 
teknologi dengan faktor lingkungan pertanian seperti keadaan 
bio-fisik di sekitar usaha pertanian dan perekonomian serta sosial 
budaya masyarakat. Perpaduan tersebut akan mendukung suatu 
proses produksi pertanian.

Pada saat proses produksi pertanian memerlukan industri 
hulu, industri hilir, pemasaran dan konsumen. Industri hulu 
akan menyediakan sarana prasarana budidaya seperti pupuk, 
benih, pestisida, dan alat-alat mekanisasi pertanian. Industri 
hilir akan melakukan pengemasan maupun pengolahan hasil-
hasil pertanian. Pemasaraan dapat menjualkan hasil pertanian 
atau mendistribusikan hasil pertanian ke konsumen secara cepat. 
Konsumen adalah masyarakat yang memerlukan hasil pertanian 
dan yang akan membeli. Usaha pertanian yang saling berkaitan 
mulai dari produksi pertanian, industri hulu, industri hilir, 
pemasaran dan pemenuhan permintaan konsumen, hal ini bisa 
disebut sebagai kegiatan agribisnis. 
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Agribisnis adalah kegiatan bisnis yang berbasis pertanian. 
Menurut Soekartawi (2010), Agribisnis terdiri dari dua suku kata, 
yaitu “agri” (agriculture = pertanian) dan “bisnis” (business = usaha 
komersial). Agribisnis dapat dijabarkan dalam berbagai pengertian. 
Agribisnis merupakan segala kegiatan usaha komersial yang 
berhubungan dengan bidang pertanian baik itu produksi pertanian, 
penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, serta distribusi hasil 
pertanian ke konsumen, maupun industri dan distribusi alat dan 
bahan untuk produksi pertanian.

Pertanian dalam bidang yang luas mulai dari tanaman 
pangan, tanaman industri, tanaman perkebunan, perikanan maupun 
peternakan. Kegitan agribisnis dapat dilaksnakan secara perorangan 
maupun berkelompok. Seringkali agribisnis disimbulkan sebagai 
sebuah perusahaan, akan tetapi kegiatan agribisnis ini bisa 
dilakukan oleh sebuah kelompok tani yang memiliki struktur 
kepengurusan yang jelas dan perencanaan yang matang dalam 
berusahatani untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. 
Agribisnis bagi petani kecil sebaiknya mulai dilaksanakan melalui 
metode klaster supaya kegiatan pertaniannnya lebih ekonomis dan 
menguntungkan.

Pada dasarnya agribisnis bercirikan sebuah jalinan yang 
kompleks, setiap komponen memiliki kebebasan menentukan arah 
kebijakan, tetapi saling mempengaruhi dan bergantung satu sama 
lainnya. Apabila diuraikan kegiatan agribisnis dapat digolongkan 
menjadi 5 subsistem, antara lain : 
1) Subsistem pengadaan sarana produksi (in put) pertanian

Subsesistem ini terdiri dari industri hulu yang menyediakan 
benih, pupuk, pestisida, dan peralatan dan mesin pertanian 
(alsintan). Perkembangan teknologi pada sektor masukan akan 
mampu mempermudah kegiatan produksi pertanian dan mampu 
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meningkatkan produksi pertanian yang efisien. Contohnya benih 
tanaman pangan yang unggul dapat meningkatkan produksi 
pertanian. Benih unggul memiliki produktifitas tinggi dan tahan 
hama penyakit tanaman, sehingga membuat produksi pertanian 
menajdi lebih ekonomis. 
2) Subsistem produksi (farm) pertanian

Subsistem produksi dilaksanakan oleh berbagai macam 
usahatani (tanaman, perikanan, peternakan) dengan menghasilkan 
produk-produk pertanian yang memiliki nilai ekonomis dalam 
perdagangan. Produksi pertanian dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, antara lain : jenis komoditi pertanian; luas lahan produksi 
pertanian; tenaga kerja; modal; manajemen produksi pertanian; 
iklim; dan keadaan sosial ekonomi pelaku usahatani. 
3) Subsistem pengolahan

Subsistem pengolahan dilaksanakan oleh berbagai kegiatan 
industri hilir yang mengolah hasil pertanian menjadi makanan 
ataupun bahan makanan dan bahan industri yang dibutuhkan oleh 
konsumen dalam bentuk jadi maupun setengah jadi.

Pengolahan hasil pertanian sangat diperlukan untuk : a) 
meningkatkan nilai tambah produk pertanian; b) meningkatkan 
masa simpan produk pertanian; c) meningkatkan kualitas produk 
pertanian; d) memperkecil volume produk pertanian; e) mengurangi 
kerusakan produk pertanian; e) menyerap tenaga kerja.
4) Subsistem distribusi

Subsistem distribusi mendistribusikan/memasarkan 
hasil produksi dari sektor masukan, sektor produksi dan sektor 
pengolahan kepada yang memerlukan. Sektor distribusi sebagai 
penggerak peredaran produk pertanian dan produk industri hulu 
serta produk industri hilir agribisnis.
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5)  Subsistem Jasa atau Kelembagaan Penunjang

Subsistem jasa atau kelembagaan penunjang sebagai 
pendukung kegiatan agribisnis pada subsistem yang lainnya. 
Unsur pendukung agribisnis antara lain : 1) Perbankan/perkreditan 
sebagai penyedia modal; 2) Koperasi sebagai wadah penjualan dan 
pengumpulan modal petani; 3) kelompok tani sebagai wadah petani 
berorganisasi dan bertukar pengalaman; 4) Lembaga penyuluhan 
pertanian sebagai sistem pembinaan petani tentang budidaya 
pertanian dan agribisnis; 5) Transportasi untuk memudahkan 
pengangkutan hasil pertanian dan hasil agroindustri; 7) Lembaga 
penelitian dan pengembangan untuk mengkaji teknologi baru di 
bidang pertanian; 8) Lembaga pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan pertanian;    
9) Infrastruktur agribisnis untuk memberikan kemudahan dalam 
perdagangan terutama dalam skala nasional dan internasional;     10) 
Sarana tataniaga untuk membuat perdagangan pertanian semakin 
produktif dan efisien; 11) Kebijakan pemerintah bertujuan untuk 
melindungi petani kecil dan mensejahterakan semua golongan 
masyarakat.

14. 2 Peran Manajemen dalam Agribisnis

Segala kegiatan yang berorientasi pada keuntungan 
memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang baik. Berkembang 
dan gagalnya sebuah bisnis tergantung dari menejemen. Manajemen 
merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan dan pelaksanaan kegiatannya senantiasa 
diawasi atau dikontrol.

James A.F. Stoner dalam Firdaus (2012) mengemukakan 
bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan anggota organisasi 
dan proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk 
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mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. 

Manajemen agribisnis merupakan proses kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang 
dilakukan oleh organisasi agribisnis dalam mengkoordinasikan 
berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan 
organisasi secara efektif dan efisien. Menejemen memerlukan 
seorang manajer atau pemimpin yang mampu menggerakkan 
semua elemen untuk bersama - sama mencapai tujuan. Langkah–
langkah pengambilan keputusan dalam manajemen agribisnis, 
antara lain :
a) Mengenali permasalahan yang sedang terjadi
b) Meneliti fakta–fakta yang ada dan relevan dengan permasalahan 

yang ada
c) Menganalisis dan mengklasifikasikan alternatif–alternatif 

pernyelesaian permasalahan
d) Membuat keputusan melalui pemilihan alternative penyelesaian 

permasalahan yang lebih rendah resikonya
e) Mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang telah 

dibuat
f) Mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah diambil 

dan berani melakukan re-evaluasi terhadap tindakan yang 
sudah dilakukannya

Fungsi - fungsi sebuah menejemen terdiri atas :

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan kegiatan agribisnis merupakan penyusunan 
segala bentuk kegiatan agribisnis yang akan dilaksanakan 
berdasarkan hasil analisa keadaan pertanian dan segala resiko 
yang akan dihadapi. Perencanaan dilakukan untuk mempermudah 
pelaksanaan agribisnis. Perencanaan dimulai dengan menyusun 
program kegiatan yang umum dan spesifik dalam jangka panjang 
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dan jangka pendek. Perencanaan akan menganalisa permasalahan 
yang terjadi dan segera menemukan solusi jalan keluarnya 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengamalan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yaitu: 
a) pemilihan sektor agribisnis yang akan dilakukan (produksi 
pertanian, industri hulu, industri hilir, dan distribusi); b) pemilihan 
lokasi kegiatan usaha; c) skala usaha; d) perencanaan proses 
produksi/distribusi.

Perencanaan produksi pertanian harus memperhatikan :
a) Pemilihan komoditas pertanian yang akan diusahakan

Komoditas yang layak diusahakan memiliki kriteria : 
memiliki nilai ekonomis tinggi dan sesuai dengan kondisi alam 
(iklim, topografi) tempat usaha, serta pemasarannya terbuka luas.
b) Pemilihan lokasi tempat produksi 

Pemilihan lokasi budidaya pertanian memperhitungkan: 
ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana prasaran fisik 
penunjang (transportasi, saluran irigasi, sumber air, komunikasi), 
jarak dengan tempat pemasaran dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.
c) Skala usaha

Skala usaha akan menentukan kebutuhan luas tanah, 
modal, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Skala usaha akan 
menentukan jumlah produksi pertanian yang dihasilkan, sehingga 
dapat merencakan pemasaran hasilnya dan pengaturan jadwal 
produksinya.
d) Perencanaan proses produksi

Perencanaan proses produksi mempertimbangkan : biaya 
produksi, penjadwalan proses produksi, perencanaan pola 
produksi, perencanaan pengadaan sarana dan kebutuhan produksi 
pertanian, perencanaan pasca panen dan perencanaan pemasaran.
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2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dalam agribisnis merupakan seni atau ilmu 
dalam membangun sistem yang menyinergikan kerja antar bagian 
usaha. Pada proses produksi pertanian penggabungan yang sejalan 
antara tanah, modal, tenaga kerja dan petani sebagai meneger. 
Pengorganisasian sangat mendukung terciptanya efisiensi usaha 
dan waktu. Efisiensi usaha tercipta apabila biaya modal dan faktor 
produksi yang lain terpakai secara optimal dan menghasilkan laba 
yang tinggi. Efisiensi waktu tercipta apabila pemakaian modal dan 
faktor produksi yang lain dapat memperpendek waktu pekerjaan 
tenaga kerja dan memperpendek waktu produksi.

Pengorganisasian tenaga kerja memiliki 3 prinsip dalam 
melaksanakan agribisnis yaitu : tanggungjawab, wewenang dan 
pertanggungjawaban. Tenaga kerja memiliki tanggungjawab atas 
pelaksanaan tugas-tugasnya. Tenaga kerja memiliki wewenang 
untuk mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya. 
Tenaga kerja dalam mengemban tugas–tugasnya harus mampu 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk laporan 
pelaksanaan tugas. 

3. Pengarahan (Directing)

Pengarahan pada pengelolaan tenaga kerja bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Tenaga kerja 
diberi petunjuk prosedur kerja dan target capaian hasil kerjanya. 
Setiap unit kegiatan garibisnis dibuatkan prosedur pelaksanaan 
kerja. Alat–alat pertanian diberi petunjuk pelaksanaan penggunaan 
alat, supaya setiap tenaga kerja yang akan menggunakan dengan 
mudah mengetahui tatacara penggunaan alat.
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4. Pengkoordinasian (Coordining)

Pengkoordinasian sebagai usaha untuk mensinkronkan 
dan menyatukan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja. 
Koordinasi sangat dibutuhkan dalam manajemen agribisnis. 
Koordinasi sebagai upaya mempermudah arus informasi antara 
manager dengan tenaga kerja. 

5. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dilaksanakan supaya rencana yang sudah 
disusun berjalan dengan baik dan antar elemen usaha bersinergi. 
Pengawasan mulai dari anggaran biaya, proses produksi, pengadaan 
sarana dan bahan produksi, pemasaran, dan keberlangsungan 
usaha, serta perkembangan tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja. 

6. Evaluasi (Evaluating)

Evaluasi sebagai usaha menilai proses pelaksanaan rencana 
kegiatan agribisnis yang sedang dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan atau belum. Evaluasi dapat dijadikan rujukan untuk 
pengambilan keputusan selanjutnya.

Ciri-ciri khusus manajemen agribisnis:
1. Agribisnis memiliki keanekaragaman jenis usaha. 

 Kategori jenis usaha antara lain : pedagang borongan, 
pemasok hasil pertanian dari petani ke usaha pengolahan, membuat 
peralatan pertanian, usaha pembibitan tanaman, pedagang 
pengecer, usaha pengangkutan hasil pertanian, usaha pergudangan 
hasil pertanian, usaha perantara perdagangan di bidang pertanian, 
usaha pariwisata pertanian, dan lain sebagainya.
2. Pelaku agribisnis memiliki jumlah yang besar.

 Banyak kegiatan agribisnis yang dilakukan oleh perorangan 
maupun berkelompok dan membentuk sebuah perusahaan. Usaha 
agribisnis akan melibatkan banyak pelaku usaha agribisnis dengan 
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jenis yang beragam. Sebagai contoh perjalanan komoditi jagung 
mulai dari budidaya jagung sampai diolah menjadi pakan ternak, 
menghasilkan ternak yang sehat, kemudian dilanjutkan dengan 
pengolahan hasil ternak menjadi makanan dan limbah olahan 
menjadi pupuk organik maupun kerajinan.
3. Hampir semua agribisnis berkaitan dengan pengusaha tani 

(petani) secara langsung atau tidak langsung. 

Petani sebagai produsen hasil pertanian memerlukan sarana 
produksi dan sarana penjualan hasil pertanian.
4. Skala usaha agribisnis beragam dari skala usaha kecil sampai 

perusahaan besar.

Usaha agribisnis skala besar seperti perusahaan raksasa akan 
melakukan usaha agribisnis disegala subsistem agribisnis. Usaha 
agribisnis paling kecil adalah usaha perorangan atau keluarga yang 
hanya menangani satu subsistem agribisnis.
5. Persaingan pasar di sektor agribisnis sangat ketat pada pasar 

bebas, penjual lebih banyak dari pembeli. 

Pelaku agribisnis harus memiliki perencanaan yang tepat 
supaya mampu membuka peluang pasar baru dan mempertahankan 
konsumen. Banyaknya pelaku agribisnis tidak akan mampu 
membentuk pasar monopoli.
6. Falsafah hidup tradisional yang dianut oleh pelaku agribisnis, 

sehingga agribisnis lebih tradisional dari usaha yang lainnya. 

Pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat serta usaha 
agribisnis yang sering tidak menentu  membuat pelaku agribisnis 
mampu bertahan dengan caranya, sehingga pelaku agribisnis lebih 
nyaman dengan cara bisnisnya. 
7. Usaha agribisnis cenderung berorientasi dan dijalankan pelaku 

agribisnis dan keluarga.
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Agribisnis kecil seringkali dilaksanakan oleh pelaku 
agribisnis yang dibantu oleh tenaga keluarga dan segala keputusan 
diambil bersama dengan keluarga.
8. Usaha agribisnis cenderung berorientasi pada masyarakat luas.

 Kegiatan usahatani bagi masyarakat pedesaan bukan hanya 
mencari keuntungan akantetapi ada hubungan sosial yang erat 
antar warga. Tengkulak hasil pertanian seringkali akan mengenal 
anggota keluarga petani mitranya.
9. Produksi agribisnis bersifat musiman

 Masa tanam dan masa panen komoditi pertanian seringkali 
bersamaan sehingga ada masa tertentu suatu komoditi pertanian 
kekurangan stok dan terjadi kelimpahan pada saat panen raya. 
Beberapa komoditi pertanian panennya pada musim-musim 
tertentu sehingga kegiatan agribisnisnya mengikuti musim. Contoh 
pabrik gula hanya berproduksi saat musim giling atau musim 
panen tebu pada bulan Mei sampai Oktober.
10. Usaha agribisnis sangat tergantung dengan lingkungan

Iklim dan bencana alam dapat menyebabkan kegagalan panen. 
11. Program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah 

berdampak langsung pada usaha agribisnis

 Program subsidi terhadap pupuk dapat mengurangi biaya 
produksi pertanian, sehingga harga jual produk pertanian ke 
konsumen bisa lebih murah.

 Sasaran menejemen agribisnis adalah :
1. Penguasaan pasar dan distribusi produk
2. Pertumbuhan dan perkembangan usaha
3. Inovasi produk dan jasa
4. Keuntungan dan penentuan harga
5. Peningkatan sumberdaya manusia
6. Perawatan sarana produksi
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7. Menjaga kualitas dan kuantitas produk
8. Layanan informasi yang fair
9. Hubungan sosial kemasyarakatan

14.3 Pemasaran

Pemasaran sangat penting dalam agribisnis. Pemasaran 
sebagai penggerak lokomotif agribisnis. Kelancaran pemasaran 
akan memberikan keuntungan ke semua pihak. Pelaku agribisnis 
akan mendapatkan laba dari hasil pemasaran. Hasil laba pemasaran 
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha agribisnis dan 
inovasi teknologi dalam bidang agribisnis. 

 Pemasaran merupakan suatu sistem kegiatan dalam bisnis 
untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 
mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen. Proses 
pemasaran memiliki dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. 
Aspek fisik menyangkut perpindahan barang dan jasa ke tempat 
konsumen. Aspek non fisik menyangkut penjual dan pembeli, 
penjual memahami kebutuhan pembeli dan pembeli memahami 
barang dan jasa yang ditawarkan penjual.

 Petani sebagai pelaku usaha agribisnis seringkali sebagai 
pihak yang dirugikan dalam rantai pemasaran. Rantai pemasaran 
produk pertanian mulai dari produsen sampai konsumen akhir 
sangat panjang. Beberapa penyebab panjangnya rantai pemasaran 
hasil pertanian dan kerugian petani, antara lain:
1) Lemahnya informasi pasar
2) Lemahnya petani memanfaatkan peluang pasar
3) Lemahnya posisi tawar petani dalam menawarkan hasil 

pertanian untuk mendapatkan harga yang baik, akibat dari 
kebutuhan yang mendesak dan minimnya modal

4) Pasar tidak bekerja secara sempurna
5) Kebijakan pemerintah dalam menentukan harga dan kebijakan 
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impor hasil pertanian
6) Produk pertanian yang bersifat musiman menyebabkan 

terjadinya panen raya dan harga jual menurun.

Pemasaran berperan dalam menjembatani antara kepentingan 
penjual dengan konsumen yang belawanan. Penjual mengharapkan 
keuntungan dari hasil produksinya dengan harga yang tinggi. 
Konsumen berharap mendapatkan barang berkualitas baik dalam 
jumlah banyak dengan harga murah. Kegiatan pemasaran akan 
memberikan titik temu bagi penjual untuk menawarkan produk 
sesuai keinginan konsumen dengan harga yang rendah tetapi masih 
mendapatkan keuntungan yang memadai.

Pemasaran dikatakan efisien apabila pemasaran mampu 
memberikan kepuasan terhadap para pihak yang terlibat dalam 
pemasaran. Menurut Mubyarto (1987), pemasraan dikatakan 
effisien apabila : 1) mampu memberikan keuntungan yang adil 
bagi pelaku pamasaran; 2) mampu membawa barang ke konsumen 
dengan harga semurah–murahnya. Indikator efisiensi pemasaran 
berupa:
1. Margin pemasaran

Semakin kecil margin pemasaran maka pemasaran semakin 
efisien.
2. Harga di tingkat konsumen

 Semakin murah harga yang diterima konsumen akhir, maka 
pemasaran semakin efisien.
3. Tingkat kompetisi

 Semakin kompetitif struktur pasarnya, maka pemasaran 
semakin efisien. Struktur pasar yang paling efisien adalah struktur 
pasar persaingan sempurna.
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4. Banyaknya fasilitas pemasaran

 Semakin banyak fasilitas pemasaran maka semakin efisien 
pemasarannya.

Konsep Pemasaran :
1. Konsep Berwawasan Produksi

Konsep berwawasan produksi berpendapat bahwa 
konsumen memilih produk yang mudah didapat dan harganya 
murah. Produsen meningkatkan efisiensi produksi untuk menekan 
harga dan memperluas distribusi supaya konsumen mudah 
mendapatkan barang.
2. Konsep Berwawasan Produk

Konsep berwawasan produk beranggapan bahwa 
konsumen memilih produk yang bermutu dengan kinerja baik dan 
inovatif. Produsen meningkatkan kualitas produk dan berusaha 
menyempurnakan inovasi produk.
3. Konsep Berwawasan Penjualan

Konsep berwawasan penjualan beranggapan konsumen 
hanya membeli produk seperlunya. Produsen meningkatkan usaha 
penjualan dan promosi yang agresif untuk menarik perhatian 
konsumen membeli produk.
4. Konsep Berwawasan Pemasaran

Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci 
pemasaran yaitu penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 
(konsumen) serta memberikan kepuasan yang lebih efektif dan 
efisien daripada pesaingnya. Konsep pemasaran berdasarkan 
pada 4 sendi utama, yaitu : pasar sasaran, kebutuhan konsumen, 
pemasaran yang terkoordinasi dan keuntungan produsen.
5. Konsep Berwawasan Pemasaran Bermasyarakat

Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat berpendapat 
bahwa produsen menentukan kebutuhan, keinginan, dan 
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kepentingan pasar, kemudian produsen memenuhinya secara 
efektif dan efisien daripada pesaingnya. Produsen mempertahankan 
dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

14. 4 Kemitraan

 Petani sebagai salah satu pelaku agribisnis terbanyak 
di masyarakat Indonesia. Petani mememiliki jangkauan yang 
sempit terhadap peluang pasar dan mengakses permodalan. 
Kekurangan modal memaksa petani melepaskan hasil budidaya 
tanaman dalam keadaan seadanya dengan harga jual yang murah. 
Kegiatan budidaya tanaman yang memerlukan banyak waktu kerja 
membuat petani kekurangan waktu dan tenaga untuk mengakses 
pasar atau memasarkan sendiri hasil budidayanya. Pembentukan 
klaster ataupun kemitraan usaha sebagai salah satu alternative 
pengembangan agribisnis usaha tani dan peningkatan daya saing.

 Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 
tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian menyatakan bahwa 
kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama  usaha  antara  
Perusahaan Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha 
pertanian. Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan melalui 
pola : 
1) Inti plasma

Kemitraan pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan 
antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya 
perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra 
sebagai plasma. 
2) Sub Kontrak 

Kemitraan pola sub-kontrak merupakan hubungan 
kemitraan antara kelompok mitra yang didalamnya kelompok 
mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra 
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sebagai bagian dari produksinya.
3) Dagang Umum

Kemitraan dagang umum merupakan hubungan kemitraan 
antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya 
perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau 
kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan 
mitra.
4) Keagenan

Kemitraan keagenan merupakan hubungan kemitraan yanag 
didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan 
barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
5) Bentuk–bentuk lain, missal kerjasama oprasional agribisnis 

(KOA)

Pola kemitraan kerjasama oprasional agribisnis merupakan 
hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra 
menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan 
mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk 
mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Studi kasus kemitraan PT Pupuk Kujang dengan Kelompok 
Tani Sri Mandiri desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten 
Karawang, Provinsi Jawa Barat memberikan gambaran manfaat 
kemitraan agribisnis bagi petani mitra. Hubungan kemitraan 
antara petani mitra dengan PT Pupuk Kujang dilaksanakan dengan 
disertai pembinaan dan pengembangan pada satu atau lebih 
bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber 
daya manusia dan teknologi. Manfaat ekonomi yang diperoleh 
petani mitra dari pola kemitraan yaitu : produktivitas yang lebih 
tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, harga produk yang lebih baik 
dan mudah diterima pasar. Manfaat teknis yang didapatkan oleh 
petani mitra melalui pola kemitraan diantaranya : mutu produk 
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lebih baik dan meningkatkan teknologi pertanian (pangan) melalui 
penggunaan pupuk yang merupakan produk dari perusahaan 
mitra (Zaelani, 2008)

14.5 Perdagangan 

 Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan 
transaksi barang dan atau jasa dengan tujuan mengalihkan 
hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau 
kompensasi. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 7 
tahun 2014 tentang perdagangan, terdapat 3 kategori perdagangan 
yaitu : perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan 
perdagangan perbatasan.  

Perdaganagn luar negeri (internasional) merupakan peluang 
sekaligus tantangan dalam sektor agribisnis. Kegiatan agribisnis 
internasional yang bisa dilakukan antara lain : ekspor, impor, 
waralaba/franchise, pemberian lisensi, pabrikasi di luar negeri 
dan imbal dagang.  Keunggulan komparatif komoditi pertanian 
yang diperdagangkan secara internasional bisa berupa keunggulan 
komparatif alami dan keunggulan komparatif yang diciptakan.

Faktor penentu agribisnis internasional :
1. Orientasi menejemen (etnosentris, polisentris, regiosentris, 

geosentris)
2. Sistem moneter internasional
3. Sistem perdagangan dunia
4. Pertumbuhan ekonomi domestik
5. Teknologi komunikasi dan transportasi
6. Korporasi global / trans-nasional
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Isu pasar global dalam perdagangan internasional antara lain :

1. Standar Mutu Produk 

Standar mutu produk agribisnis disesuaikan dengan standar 
mutu yang sudah ditetapkan oleh negara yang dituju untuk ekspor. 
Setiap negara memiliki standar mutu pangan dan produk agribisnis 
yang ditetapkan. Pelaku agribisnis yang berorientasi ekspor akan 
selalu meningkatkan kualitas produknya dan mengikuti standar 
mutu negara tujuan ekspor. 

2. Kebijakan Tarif

Tarif merupakan sebuah pembebanan biaya atas barang 
dalam perdagangan yang melintasi batas wilayah negara. Tarif 
yang rendah untuk barang–barang ekspor dapat meningkatkan 
daya saing produk di negara tujuan.

3. Peraturan Pelabelan

Berkenaan dengan pelabelan, berbagai informasi yang 
dibutuhkan adalah: negara asal, nama produk, variasi dan jumlah. 
Berbagai persyaratan yang terkait dengan kualitas komersial adalah 
mengenai variasi, warna, tanggal kadaluwarsa, kerusakan eksternal 
dan bentuk.

4. Peraturan Keamanan Pangan

Peraturan keamana pangan untuk mengurangi hasil pertanian 
terkena kontaminasi pencemaran air, mikroba maupun bahan kimia. 
Mematuhi batasan maksimum residu pestisida. Penelusuran produk 
merupakan salah satu cara untuk mengetahui akar permasalahan 
dari terjadinya kontaminasi produk pertanian yang diperdagangkan. 
Penelusuran produk dapat dilakukan apabila setiap kemasan produk 
pertanian diberi label kode perusahaan pengolah hasil pertanian dan 
kode petani penghasil produk pertanian. Dokumentasi saat panen 
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dan pemberian kode pada bungkus produk pertanian merupakan 
salah satu komponen sistem penelusuran.

5. Peraturan Phytosanitary

Setiap produk pertanian tidak akan terlepas dari mikroba 
penyebab penyakit tanaman dan serangga sebagai hama utama 
tanaman. Keikutsertaan mikroba penyebab penyakit dan serangga 
di dalam produk pertanian dapat membahayakan pertanian di 
daerah baru (daerah yang membeli produk pertanian (tersebut). 
Phytosanitary adalah kesehatan tumbuhan atau tanaman. 

Aturan sanitary dan phytosanitary (SPS) merupakan salah 
satu kesepakatan, yaitu Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures,  yang ditandatangani Indonesia dalam 
kerangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tanggal 
15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, yang ditindaklanjuti dengan 
pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tanggal 1 
Januari 1995 (GATT Secretariat, 1994). Indonesia telah meratifikasi 
perjanjian tersebut dan mengundangkannya dalam hukum positif 
Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization 
(Badan Karantina Pertanian, 2006).

SPS merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi 
kehidupan  atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. 
Manfaat SPS antaralain : 1) menanggulangi resiko yang ditimbulkan 
oleh masuknya atau penyebaran hama penyakit, 2) menanggulangi 
resiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan makanan (additives), 
kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit yang 
terkandung dalam makanan, minuman atau bahan makanan, 3) 
Mencegah atau membatasi bahaya masuk dan penyebaran hama 
penyakit di suatu wilayah negara.
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BAB. XV

PANEN DAN PASCA PANEN

15. 1 Karakteristik Hasil Pertanian

 Petani dalam melaksanakan budidaya tanaman sangat 
mengharapkan hasil panen yang baik dan melimpah. Kegiatan 
panen dan pasca panen yang kurang tepat dapat menyebabkan 
kehilangan hasil panen yang sangat banyak, baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. Penentuan waktu panen yang kurang tepat akan 
menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil panen. Sebagai contoh 
tanaman kacang tanah yang dipanen terlalu tua membuat banyak 
polong kacang tanah tertinggal di dalam tanah saat pemanenan, 
ketika dipanen terlalu muda membuat pengisian kacang kurang 
optimal membuat bobot kacang tanah berkurang dan mudah rusak 
apabila disimpan dalam waktu yang lama.

Produk–produk hasil pertanian memerlukan penanganan 
yang baik mulai dari panen sampai kegiatan pasca panen. 
Penanganan panen dan pasca panen yang baik dapat meningkatkan 
kualitas hasil pertanian dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian. 
Penanganan panen dan pasca panen sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik produk atau hasil komoditas tanaman serta keahlian 
tenaga kerja.

15. 2 Panen Hasil Pertanian

 Panen merupakan kegiatan mengumpulkan hasil tanaman 
budidaya. Panen dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang 
optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta 
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menjamin terpenuhinya standar mutu hasil pertanian. Panen 
harus dilaksanakan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara dan 
tepat sarana. Kegiatan panen harus mencegah timbulnya kerugian 
bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumber daya alam dan/atau 
lingkungan hidup (Republik Indonesia, 1992). 

 Penanda yang digunakan untuk penentuan waktu panen 
yang tepat antara lain : kenampakan visual, indikator fisik, analisis 
kimiawi, indikator fisiologis dan komputasi. 
1) Penampakan visual masa panen dilihat dari perubahan 

warna kulit buah, bentuk, ukuran, masih adanya sisa tangkai 
putik, buah sudah penuh, perubahan bagian tanaman seperti 
pengeringan daun dan bagian tanaman yang dipanen. 

2) Penampakan fisik yang dijadikan penanda masa panen yaitu 
perubahan pada fisik bagian tanaman yang dipanen, antara lain 
: buah menjadi lunak, umbi mengeras, buah mudah dipetik. 

3) Penandaan kimia masa panen yang dapat dideteksi antara 
lain : peningkatan kadar gula, peningkatan kadar tepung/pati, 
penurunan kadar asam, perubahan aroma dan sebagainya. 

4) Penandaan komputasi atau perhitungan masa panen 
dilaksanakan dengan cara menghitung umur tanaman mulai 
dari tanam dan umur buah dihitung mulai bunga mekar. 
Waktu panen dengan penandaan komputasi dapat dipengaruhi 
oleh agroklimat setempat. Perhitungan jumlah hari dari waktu 
berbunga sampai panen bisa berbeda panjang waktu panennya 
pada keadaan agroklimat yang berbeda.

5) Penandaan secara fisiologis yaitu pengukuran respirasi. 

Pelaksanaan panen yang baik dan benar akan mengurangi 
kerusakan produk dan kehilangan hasil panen. Ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan saat panen, antara lain :
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1. Mempersiapkan kebutuhan panen seperti alat panen, wadah 
untuk menampung hasil panen, alat pengangkut hasil panen 
dan pekerja yang terampil memanen.

2. Mempertimbangkan waktu pemanenan disesuaikan dengan 
karakter produk pertanian yang dipanen. Sebagai contoh 
tanaman toga yang mengandung minyak atsiri dipanen pada 
pagi hari, karena pada pagi hari molekul minyak atsiri masih 
setabil sebelum terjadi proses fotosintesis.

3. Hasil tanaman yang dipanen disesuaikan dengan standar mutu 
pemasaran dan indeks kematangan produk.

4. Melakukan pemanenan secara hati–hati untuk mengurangi 
kerusakan mekanis pada produk pertanian. 

5. Meggunakan teknik pemanenan yang sesuai dengan komoditas 
tanaman. Sebagai contoh tanaman brokoli dipanen dengan 
menyertakan beberapa helaian daun untuk menutup bunga 
brokoli supaya tidak mudah rusak saat diangkut. Tanaman 
kacang tanah yang ditanam pada tanah lempung, harus diairi 
sebelum dipanen untuk mencegah polong tertinggal di dalam 
tanah.

6. Meletakkan hasil panen ke wadah panen yang bersih dan 
sesuai dengan jenis komoditi tanaman. Sebagai contoh jagung 
diletakkan dalam wadah berupa sak atau karung, bunga brokoli 
diletakkan dalam wadah keranjang. 

7. Menghindari peletakan hasil panen langsung di atas tanah dan 
menghindari menumpuk hasil panen dengan tumpukan yang 
tinggi.

15. 3 Penanganan Pasca Panen

 Pasca panen meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, 
sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu 
dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman. Kegiatan pasca 
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panen dilaksanakan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat 
kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan 
dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya 
tanaman (Republik Indonesia, 1992).

 Penanganan pasca panen memiliki tujuan untuk 
meningkatkan dan mempertahankan mutu dari produk pertanian. 
Karakteristik mutu produk pertanian yang ditingkatkan dan 
dipertahankan antara lain : tampilan produk pertanian (bentuk, 
ukuran, warna, dan bebas dari cacat), tekstur, cita rasa, nilai nutrisi 
dan keamanan pangan. Secara ekonomi penanganan pasca panen 
bertujuan untuk mengurangi kehilangan kerusakan hasil panen  
serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

 Penanganan pasca panen disesuaikan dengan komoditas 
tanaman yang dipanen. Penanganan pasca panen secara umum 
yang harus segera dilaksanakan yaitu :
1. Pembersihan 

Pembersihan hasil pertanian disesuaikan dengan komoditi 
tanaman budidaya. Pembersihan dilakukan dengan membuang 
kotoran (fisik, kimiawi dan biologis) atau benda asing yang terbawa 
hasil panen dan membuang kelebihan organ tanaman yang tidak 
dikehendaki. Pembersihan hasil panen pertanian dapat dilakukan 
dengan pencucian, perendaman, penyikatan, pengelapan, 
penampian, pengayakan, dan penghembusan. Pencucian dan 
perendaman dilakukan dengan air bersih dan atau air yang 
mengandung sabun dan diterjen. Selesai pencucian dengan air 
sebaiknya dilakukan penirisan dan pengeringan. Penyikatan 
menggunakan bulu sikat yang lembut untuk menghindari 
kerusakan hasil panen. Pengelapan menggunakan kain yang lembut 
dan bersih untuk menghindari kerusakan hasil panen. Pengayakan 
menggunakan ukuran lubang mes sesuai mutu komoditi yang 
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dikehendaki konsumen. Penghembusan dilakukan untuk 
membuang kotoran yang mudah diterbangkan atau membuang biji 
hampa. Penampihan dilakukan untuk memisahkan kotoran dan biji 
dengan menggunakan alat sederhana berupa tampah.
2. Pengeringan

Pengeringan dilaksanakan untuk mengurangi kadar 
air yang terkandung dalam bagian tanaman yang dipanen 
untuk memperpanjang daya simpan. Pada biji-bijian dilakukan 
pengeringan sampai kadar air tertentu supaya tidak mudah rusak 
dan dapat disimpan lama. Kadar air dalam biji–bijian yang disimpan 
maksimal 12%. Pengeringan pada umbi bawang dilakukan 
sampai kulit paling luar benar–benar kering. Pengeringan dapat 
menggunakan sinar matahari dan alat pengering (oven, blower, 
freezy dyer).
3. Penyejukan (Pre Cooling)

Penyejukan dilakukan sebagai usaha untuk menghilangkan 
panas lapang pada produk komoditas hortikultura yang baru 
dipanen. Pada saat melaksanakan penyejukan harus memperhatikan 
sirkulasi udara atau air supaya bisa merata mengenai semua produk 
dan waktu penyejukannya optimal sesuai kebutuhan produk.
4. Pengeringan luka (Curing)

Pengeringan luka pada ubi, umbi, rhizom, buah dan sayuran 
yaitu mendiamkan beberapa waktu ditempat yang teduh supaya 
luka mekanis akibat pemanenan mengering. 
5. Perompesan (Trimming)

Perompesan merupakan membuang bagian hasil yang tidak 
diinginkan, misalnya memotong tangkai buah dan sayur. Perompes-
 an menggunakan alat yang bersih dan tajam supaya tidak melukai 
hasil panen. Tongkol jagung manis dipotong/dibuang ujung pang-
kal dan pucuknya supaya pengemasan menjadi lebih rapi.
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6. Perbaikan warna (Degreening) dan meningkatkan tingkat 
kematangan buah

Perbaikan warna dilakukan untuk menyeragamkan warna 
kulit buah yang hijau menjadi warna kuning atau orange atau 
merah. Perbaikan warna menggunakan gas etilen yang mampu 
meningkatkan taraf kematangan buah. Keberhasilan perbaikan 
warna buah tergantung dari suhu dan konsentrasi gas etilen yang 
dibutuhkan buah. 

Pemberian warna pada komoditi buah akan meningkatkan 
warna buah menjadi menarik bagi konsumen. Pemberian warna 
harus disesuaikan dengan pewarna yang boleh digunakan untuk 
mewarnai buah. Zat warna yang larut dalam minyak dilarutkan 
dengan pelarut organik dan diemulsikan dalam air. Pemberian 
warna harus mengikuti petunjuk untuk mendapatkan hasil 
pewarnaan yang bermutu baik. Pemberian warna dapat dijadikan 
satu dengan lilin yang digunakan untuk pelapisan lilin pada buah.
7. Pewarnaan bunga potong

Pewarnaan bunga potong bertujuan untuk memberikan 
warna yang beragam pada salah satu komoditi bunga potong. 
Pewarnaan bunga potong dilakukan dengan perendaman maupun 
penyemprotan bunga dengan cairan pewarna yang berbeda warna.
8. Pelapisan lilin (Waxing)

Pelapisan lilin bertujuan untuk menutup pori–pori produk 
pertanian dan mengurangi proses respirasi sehingga umur 
penyimpanan semakin panjang. Pelapisan lilin banyak digunakan 
untuk komoditi buah–buahan seperti jeruk, apel. Pelapisan 
lilin dapat dilakukan dengan cara pembusaan, penyemprotan, 
pencelupan atau pengolesan. Cara pelilinan supaya hasilnya baik 
adalah dengan cara pembusaan. Jenis–jenis lilin yang digunakan 
antara lain : lilin tebu, lilin karnauba, resin terpen termoplastik, 
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resin, selak dan sebagainya. Pengemulsi lilin yang digunakan antara 
lain : trietanolamin dan asam oleat.
9. Pengikatan

Pengikatan dilakukan untuk mempermudah penyimpanan 
maupun pendistribusian. Pengikatan digunakan untuk hasil panen 
bengkuang, bawang merah, bawah putih, tebu, kayu, bayam, 
kangkung dan sebagainya.
10. Pengupasan atau Penggilingan

Pengupasan dilakukan untuk memisahkan hasil pertanian 
yang dikonsumsi dari kulitnya. Penggilingan dilakukan untuk hasil 
panen berupa biji bijian dan polong polongan.
11. Pengendalian Hama 

Hama yang paling penting pada buah adalah lalat buah. 
Cara perlindungan buah yang didistribusikan yaitu dengan cara 
perlakuan panas uap dan pengasapan dengan EDB. 
12. Penyortiran atau Sortasi 

Penyortiran merupakan kegiatan pemisahan hasil panen 
sesuai dengan standar mutu pemasaran. Pemilahan hasil panen 
yang baik dengan yang cacat atau rusak akibat serangan hama 
penyakit maupun kerusakan teknis saat pemanenan. Apabila tidak 
dilakukan pemisahan hasil panen yang baik dengan yang terserang 
hama penyakit akan membuat hasil panen yang baik tertular 
serangan hama penyakit.
13. Pengkelasan (Grading)

Pengkelasan merupakan pengelompokan hasil panen 
yang sudah disortasi berdasarkan standar mutu konsumen. 
Pengkelasan akan berdampak pada perbedaan harga jual produk 
dan pengemasan produk. Alat pengkelasan untuk produk biji–
bijian dapat menggunakan silinder berputar atau  ayakan bergetar 
dengan berbagai ukuran lubang. 
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14. Pengemasan

Pengemasan yaitu membungkus hasil pertanian sesuai 
dengan karakteristik hasil panen. Pengemasan bertujuan untuk 
melindungi hasil pertanian dari gesekan dan mempermudah 
pendistribusian. Pengemasan bisa dilakukan dengan menggunakan 
anyaman bambu, kotak kayu, karton, plastik, aluminium foil dan 
bahan lainya sesuai dengan standar mutu kemasan yang dibutuhkan 
masing masing hasil pertanian.
15. Pelabelan

Pelabelan merupakan pemberian keterangan tertulis 
mengenai identitas hasil pertanian yang berada dalam kemasan 
dan memberikan identitas petani yang memproduksi.
16. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan kegiatan meletakkan sementara 
hasil pertanian yang sudah dikemas tetapi belum terdistribusikan 
atau sedang dalam perjalanan ke konsumen. Kondisi ruang, suhu, 
kelembaban penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan hasil 
pertanian dan tujuan penyimpanan. Pada komoditas hortikultura 
terutama buah dan sayur serta bunga potong memerlukan udara 
yang terkendali untuk mengurangi proses respirasi. Penyimpanan 
dengan udara terkendali dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu : 
CAS (controlled athmosphere storage) dan MAS (modifiet athmosphere 
storage).
17. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan upaya pemindahan hasil panen 
kepada konsumen.
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BAB. XVI

PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI (ON FARM DAN 
OFF FARM)

16. 1 Pendahuluan

Pembangunan pertanian sangat diharapkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bertumpu 
pada kegiatan pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor yang 
penting dalam penyediaan pangan masyarakat dan tidak akan 
pernah mati. Pelaku utama dalam pertanian semakin berkurang 
disebabkan oleh antara lain : semakin sempitnya lahan pertanian; 
semakin berkurangnya kepemilikan lahan sehingga mengurangi 
pendapatan; harga hasil pertanian yang tidak menentu; produk 
pertanian yang bersifat musiman akan membuat kelimpahan 
produk saat panen raya dan harga jual jatuh; banyak yang beralih 
bekerja di sektor industri dan sektor yang lain. 

Sektor industri secara perlahan tapi pasti mengalahkan sektor 
pertanian. Sektor industri lebih diminati daripada sektor pertanian 
karena sektor industri memerlukan tenaga kerja yang kontinyu dan 
nilai tambah produknya tinggi sehingga tenaga kerja mendapatkan 
upah yang tinggi. Menggabungkan sektor industri dengan sektor 
pertanian akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan 
menyukseskan pembangunan nasional.

Agroindustri terdiri dari dua suku kata, yaitu agricultural 
dan industry. Agroindustri adalah industri yang memanfaatkan 
hasil pertanian sebagai bahan baku, industri penyedia sarana 
prasarana untuk produksi pertanian dan industri jasa di bidang 
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pertanian. Agroindustri merupakan bagian (subsistem) dari 
agribisnis. Agribsisnis diartikan secara luas sebagai suatu kesatuan 
kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan mulai 
dari mata rantai produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran 
hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan (Suprapto, 2017). Agroindustri 
titik tekannya dalam teknologi produk yang berhubungan dengan 
pertanian. Agribisnis lebih menekankan ke menejemen usaha di 
bidang pertanian dan pemasaran untuk menghasilkan keuntungan 
yang maksimal.

Agroindustri dapat digolongkan menjadi industri hulu, 
industri hilir dan industri jasa. Industri hulu merupakan industri 
yang memproduksi sarana produksi pertanian seperti : input 
pertanian, peralatan dan mesin–mesin pertanian. Industri hilir 
merupakan industri yang mengolah hasil pertanian (pangan, non 
pangan dan perhutanan). Industri jasa merupakan industri yang 
menyediakan jasa konsultasi, jasa pengemasan dan pendistribusian 
hasil pertanian, jasa informasi pertanian, jasa wisata dan sebagainya.

16. 2 Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Hasil pertanian bersifat mudah rusak dan dalam jumlah yang 
banyak. Konsumen hanya menerima produk dalam keadaan segar 
dan baik. Produk pertanian yang tidak sampai segera ke konsumen 
mudah mengalami kerusakan dan membusuk. Ada beberapa teknik 
yang perlu dilakukan untuk menjaga hasil pertanian sesuai dengan 
permintaan konsumen. Teknologi yang dikembangkan sebaiknya 
teknologi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peralatan dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh petani penghasil produk pertanian.

Harga hasil pertanian ditingkat petani atau produsen sangat 
rendah diakibatkan oleh :
1. Melimpahnya produk pertanian karena terjadinya panen raya
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2. Biaya transportasi mahal akibat jauhnya jarak petani yang 
berada di pedesaan dengan konsumen dan pabrik pengolahan 
yang berada di perkotaan, sehingga membuat harga di tingkat 
petani menjadi rendah. Volume hasil pertanian yang besar 
memerlukan transportasi yang banyak.

3. Karakter hasil pertanian yang mudah rusak membuat petani 
harus melepaskan hasil pertaniannya dengan harga rendah.

4. Penanganan pasca panen yang kurang baik oleh petani sehingga 
kualitas produk pertanian berkurang.

Salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian 
pertanian yaitu agroindustri. Melalui agroindustri dapat memacu 
perkembangan industri pengolahan hasil pertanian, sehingga 
meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan meningkatkan pangsa 
pasar melalui diversifikasi olahan hasil pertanian. Agroindustri 
mampu menggerakkan sektor–sektor yang lain, sehingga 
meningkatkan perekonomian nasional.

Agroindustri pengolahan hasil pertanian adalah industri 
yang mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan, baik berupa 
produk antara maupun produk akhir (siap dikonsumsi). Kegiatan 
agroindustri mencakup : penanganan pasca panen, industri 
pengolahan makanan dan minuman, industri biofarmaka, industri 
bioenergi, industri mebel, industri pengolahan hasil ikutan (limbah 
industri), industri agrowisata.

Skala usaha agroindustri dikategorikan menjadi 3 yaitu : 
skala besar, skala sedang dan sekala kecil. Agroindustri skala besar 
dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Agroindustri skala 
sedang dan kecil seringkali berada di pedesaan yang dimiliki oleh 
kelompok masyarakat dan perorangan.

Pengembangan agroindustri pada daerah pedesaan sebagai 
sumber bahan baku industri sangat diperlukan untuk pembangunan 
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pertanian. Kebijakan terhadap agroindustri pedesaan harus 
dirumuskan untuk menghasilkan program kegiatan yang mampu 
menyiapkan masyarakat pedesaan dalam menjalankan agroindustri. 

Agroindustri pedesaan sebagai penggerak pembangunan 
pertanian. Kegiatan agroindustri memerlukan perencanaan 
produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran 
olahan hasil pertanian. Perencanaan produksi berhubungan 
dengan pengadaan bahan baku. Pengembangan teknologi 
budidaya tanaman, peternakan dan perikanan diperlukan untuk 
meningkatkan produksi pertanian dan menghindari gagal panen 
akibat perubahan iklim maupun bencana alam. Pengembangan 
teknologi pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan 
diversifikasi olahan hasil pertanian dan efisiensi biaya produksi. 
Proses pemasaran yang baik akan membuat produk mampu 
bersaing di pasaran dan distribusi lebih efisien.

Pengembangan agroindustri pedesaan memberikan dampak 
keuntungan, antara lain :
1. Memberikan nilai tambah yang lebih baik pada hasil pertanian
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan
3. Pengurangan limbah organik yang terbawa ke luar lahan
4. Meningkatkan kualitas hasil panen dan memperbaiki komposisi 

gizi
5. Menjadikan hasil panen sebagai produk yang awet disimpan 

dan mudah diterima pasar
6. Memperluas kesempatan kerja di pedesaan
7. Memanfaatkan dan mengolah hasil pertanian yang dianggap 

limbah
8. Mendorong pengembangan industri yang lain di pedesaan

Perencanaan pengembangan agroindustri pedesaan harus 
disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan 
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teknologi tepat guna. Perencanaan yang tepat akan menghasilkan 
out put yang optimal melalui pengalokasian sumberdaya dan sumber 
dana yang terbatas dengan tepat. Perencanaan pengembangan 
agribisnis pedesaan harus memperhatikan, antara lain :
1. Keunggulan kompetitif dari produk atau komoditi hasil 

pertanian.
2. Kemampuan sumberdaya manusia pedesaan,
3. Kualitas dan kuantitas produk atau komoditi unggulan hasil 

pertanian sebagai bahan baku industri.
4. Modal investasi agroindustri.
5. Sarana prasarana pendukung pengembangan industri, yaitu 

antara lain : teknologi pengolahan, alat-alat pengolah, tempat 
pengolahan, sarana prasarana transportasi dan sebagainya.

Kegiatan agroindustri pedesaan diharapkan mampu 
berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Pengembangan 
agroindustri berkelanjutan menurut Soekartawi (2000) dalam 
Santoso (2013) yaitu pengembangan agroindustri yang 
memperhatikan aspek menejemen dan konservasi sumberdaya 
alam dengan menggunakan teknologi dan kelembagaan yang 
sesuai dengan daya dukung lingkungan, tidak menimbulkan 
degradasi (kerusakan), secara ekonomi menguntungkan dan secara 
sosial dapat diterima oleh masyarakat.

Pengembangan agroindustri berkelanjutan memiliki ciri-ciri, 
antara lain :
1. Secara ekonomi layak dan memberikan keuntungan yang 

memadai. Analisa kelayakan usaha dibuat untuk mengetahui 
biaya produksi, kapasitas produksi dan penentuan 
harga penjualan hasil produksi. Analisa kelayakan usaha 
mempermudah penentuan sekmen pasar dan metode 
pemasaran produk.

2. Secara sosial tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat 
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dan menguatkan kelembagaan lokal. Agroindustri yang 
dilaksanakan tidak mengganggu tatanan sosial budaya 
masyarakat setempat sehingga masyarakat akan menciptakan 
kondisi sosial yang kondusif untuk pelaksanaan agroindustri

3. Secara lingkungan tidak menimbulkan kerusakan alam atau 
pencemaran dan menjamin keberlanjutan sumberdaya alam 
di masa datang. Analisis dampak lingkungan harus dibuat 
sebelum pelaksanaan agroindustri untuk mengantisipasi 
kerusakan sumberdaya alam.

Pengembangan agroindustri di pedesaan akan menghadapi 
beberapa kendala, yaitu antara lain :
1. Produk pertanian bersifat musiman. 
2. Produk pertanian dipengaruhi oleh alam.
3. Produk pertanian mudah rusak
4. Petani penyedia bahan baku pada umunmya memiliki 

keterbatasan dalam manajemen dan teknologi pertanian
5. Kesulitan mendapatkan pendanaan untuk usaha
6. Infrastruktur di pedesaan masih banyak yang belum memadai 

sebagai sentra agroindustri

Komponen penggerak agroindustri antara lain :
1. Bahan Baku

Bahan baku yanag digunakan harus memenuhi standar 
mutu, kuantitas, dan biaya yang ditentukan bersama. Jumlah bahan 
baku disesuaikan dengan kapasitas pengolahan yang digunakan. 
Kekurangan bahan baku membuat biaya produksi tidak efisien. 
Kelebihan bahan baku akan menambah ongkos produksi untuk 
penanganan dan penyimpanan bahan baku. Kualitas bahan baku 
disesuaikan dengan standar produksi dan konsumen. Kualitas 
bahan bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan 
strategi pengendalian mutu bahan baku. Harga bahan baku dapat 
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menentukan biaya produksi dan harga jual produk. Penentuan 
harga bahan baku dapat membuat harga jual produk menjadi stabil. 
Harga bahan baku yang diserahkan dalam mekanisme pasar bebas 
akan membuat harga produk olahan menjadi fluktuatif. Penentuan 
harga bahan baku ditentukan bersama antara pengusaha sebagai 
pengambil kebijakan agroindustri dengan petani sebagai penyedia 
bahan baku. Penentuan harga bahan baku dapat melindungi petani 
dan pengusaha agroindustri. Petani mendapatkan keuntungan 
yang cukup dari hasil budidaya pertanian dan pengusaha dapat 
menekan biaya produksi sehingga harga jual hasil agroindustri 
terjangkau konsumen. 

Bahan baku harus tersedia sepanjang waktu. Karakteristik 
hasil pertanian yang musiman dan mudah rusak seringkali 
menghambat penyediaan bahan baku yang tepat waktu. Bahan baku 
yang musiman memerlukan proses pengawetan dan penyimpanan 
untuk penyediaan bahan baku sepanjang tahun. Pembentukan 
kelembagaan penyedia bahan baku diperlukan untuk menjaga 
keberlanjutan pasokan bahan baku dan menjaga kualitas serta 
kuantitas bahan baku.
2. Teknologi Pengolahan

Teknologi pengolahan hasil pertanian akan membantu dalam 
efisiensi biaya produksi. Teknologi pengolahan hasil pertanian 
terdiri dari teknologi sederhana dan teknologi modern. Teknologi 
sederhana sering digunakan oleh agroindustri kecil, sedangkan 
teknologi modern lebih banyak digunakan oleh agroindustri besar. 
Teknologi sederhana lebih ke padat karya dan teknologi modern 
lebih ke padat modal tetapi efisien tenaga kerja.

Austin (1981) dalam Suprarpto (2017), pemilihan teknologi 
dalam agroindustri yang paling utama memperhatikan : kebutuhan 
kualitas, kebutuhan pengolahan, penggunaan kapasitas dan 
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kapasitas kemampuan manajemen. Teknologi pengolahan yang 
dipilih disesuaikan dengan kualitas produk yang diterima pasar 
dan disukai konsumen. Pemilihan alat dan mesin pengolahan 
disesuiakan dengan proses pengolahan hasil pertanian. Teknologi 
yang digunakan untuk pengolahan makanan dan minuman akan 
berbeda dengan teknologi yang digunakan untuk pengolahan 
biofarmaka ataupun bioenergi. Teknologi pengolahan disesuaikan 
dengan kapasitas proses produksi dan ketersediaan bahan 
baku. Seiring perkembangan agroindustri pengolahan maka 
menejemen proses pengolahan semakin kompleks, sehingga untuk 
memudahkan menejemen proses produksi harus memperbaiki 
teknologi pengolahan yang digunakan.

Strategi pengembangan teknologi pengolahan untuk 
agroindustri pedesaan supaya berjalan optimal, antara lain: 
membangun sumberdaya manusia melalui pelatihan dan 
penyuluhan; menyiapkan masyarakat setempat supaya ahli dalam 
memperbaiki mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian; 
membentuk kemitraan dengan lembaga penelitian terutama 
tentang teknologi pengolahan hasil pertanian; membentuk jaringan 
informasi perkembangan teknologi pengolahan hasil pertanian.
3. Pemasaran Agroindustri

Pemasaran agroindustri sebagai roda penggerak agroindustri. 
Pemasaran akan menentukan seberapa besar perkembangan 
agroindustri. Pemasaran sebagai proses penyampaian barang dan 
jasa yang diinginkan oleh konsumen. Inti dari pemasaran adalah 
menarik dan mempertahankan konsumen untuk menggunakan 
produk agroindustri. Analisis konsumen untuk mengetahui 
kebutuhan konsumen dan kualitas produk yang diinginkan 
konsumen; dan membuat segmentasi konsumen untuk mengurangi 
persaingan dan memudahkan distribusi produk.
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4. Pengendalian Mutu

Mutu produk agroindustri memerlukan kontrol yang ketat. 
Pengendalian mutu bertujuan untuk menjaga kepuasan konsumen; 
menjaga stabilitas biaya produksi; membuka peluang pasar baru. 
5. Pendanaan 

Banyak pengusaha yang tidak berani menginvestasikan 
uangnya di bidang agroindustri dengan berbagai alasan. Bank 
sebagai sumber pendanaan masih belum banyak memberikan 
modal terutama untuk agroindustri kecil. Pengelolaan keuangan 
dan perencanaan usaha yang kurang terencana pada agroindustri 
skala kecil sebagai alasan utama bagi bank dalam menolak 
pendanaan agroindustri kecil.

Penilaian prospek suatu investasi di bidang agroindustri 
dilakukan dengan kriteria–kriteria tertentu, terutama kriteria 
keuntungan, biaya produksi, aliran kas, keberlanjutan usaha dan 
lain sebagainya. 

16.3 Sistem Klaster

Klaster merupakan kelompok usaha yang saling berkaitan 
dan bekerjasama. Pelaku usaha dan atau perusahaan dalam 
klaster harus saling berhubungan dan lokasi perusahan saling 
berdekatan sehingga mudah dikenali sebagai suatu kawasan 
usaha atau industri. Manfaat pembentukan klaster, antara lain : 1) 
Meningkatkan keahlian pelaku usaha melalui proses pembelajaran 
bersama; 2) Perusahaan-perusahaan dalam klaster secara bersama–
sama mendapatkan keahlian komplemen yang tidak akan 
didapatkan jika sendiri; 3) Setiap perusahaan dalam klaster akan 
mendapatkan potensi economies of scale melalui spesialisasi produksi 
dan pemasaran bersama atau pembelian bahan mentah bersama 
sehingga mendapatkan diskon harga; 4) Memperkuat hubungan 
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sosial dan hubungan informal lainnya untuk menumbuhkan 
penciptaan ide dan bisnis baru; 5) Memperbaiki arus informasi dalam 
klaster, seperti informasi perusahaan yang baik atau penyedia jasa 
yang baik dan sebagainya; 6) Membangun infrastruktur profesional, 
legal, finansial dan jasa spesialis lainnya (Bappenas (2005) dalam 
Adi dkk. (2017)).

 Pengembangan agroindustri pedesaan yang terintegrasi 
memerlukan sistem klaster agroindustri yang terintegrasi. Sebuah 
klaster agroindustri terdiri dari industri inti, industri pemasok dan 
industri pendukung. Industri inti sebagai industri utama. Industri 
pemasok akan memasok bahan baku dan segala kebutuhan utama 
untuk industri inti. Industri pendukung sebagai pendukung untuk 
efisiensi dan kemudahan pelaksanakan industri inti. Tipologi 
klaster industri pengolahan jagung di kecamatan Merakurak 
Kabupaten Tuban didapatkan bahwa : 1) Klaster 1 merupakan 
kelompok industri inti yaitu industri pengolahan jagung yang 
terdapat pada 4 desa; 2) Klaster 2 merupakan kelompok industri 
pemasok untuk men-supply bahan baku yang terdapat pada 6 
desa; 3) Klaster 3 merupakan industri pendukung berupa industri 
peralatan dan permesinan terkait pengolahan jagung yang berada 
di 9 desa (Prasetyo dan Santoso, 2014).

 Pembentukan klaster agroindustri akan menigkatkan 
efisienfi pemasaran. Klaster agroindustri membuat pemasaraan 
menjadi efisien melalui indikator : 1) Harga di konsumen akhir 
semakin murah karena diskon pembelian bahan baku yang 
berkelompok dapat menekan biaya produksi, 2) Kompetisi antar 
pengusaha dalam klaster akan meningkatkan kualitas dan inovasi 
produk, 3) Dalam klaster terdapat berbagai fasilitas pemasaran 
sehingga mengurangi biaya pemasaran dan membuat harga produk 
bisa ditekan semurah mungkin.
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Keberhasilan pengembangan klaster agroindustri 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :
1. Peran aktif pelaku usaha dan stakeholder.
2. Komoditi unggulan yang berdaya saing tinggi.
3. Adanya keterbukaan antar pemangku kepentingan dalam 

klaster.
4. Adanya kemauan anggota klaster untuk meningkatkan 

pengetahuan, teknologi dan inovasi serta deferensiasi produk.
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BAB. XVII

PERTANIAN TERPADU BERKELANJUTAN

17. 1 Pendahuluan

Pertanian terpadu berkelanjutan (integrated sustainable 
agriculture) adalah prinsip yang sudah cukup lama digaungkan 
oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun individu 
praktisi pertanian. Pertanian terpadu berkelanjutan juga banyak 
digaungkan oleh negara-negara maju baik di Eropa, Amerika 
maupun Asia, bahkan negara berkembangkanpun telah mengikuti 
trend  ini. Tak luput juga pemerintah indonesia telah mencanangkan 
atau memprogramkan berbagai macam rencana strategis terkait 
dengan pertanian terpadu berkelanjutan.

Definisi pertanian terpadu berkelanjutan sangat beragam 
dari berbagai pihak dan pakar pertanian. Dengan berbagai macam 
istilah yang ada. Istilah pertanian terpadu pertama kali dicetuskan 
oleh Wes Jackson (1980) dalam bukunya yang berjudul “new roots 
for agriculture”, namun demikian pertanian terpadu baru terkenal 
di akhir 1980 menjelang tahun 1990an. Pada masa ini pertanian 
terpadu telah mulai dikenalkan, bahkan Amerika Serikat sudah 
mengeluarkan undang-undang terkait dengan pertanian terpadu  
pada tahun 1990 yang dikenal dengan “Farm Bill” (Food, Agriculture, 
Conservation, and Trade (FACT) Act of , 1990) (Leimona et al., n.d.). 
Dalam undang undang ini pertanian terpadu diartikan sebagai 
sistem terpadu antara praktek pengelolaan hewan dan tumbuhan 
yang pada satu titik tertentu akan memberikan dampak pada:
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• Terpenuhinya kebutuhan pangan dan serat pada manusia.
• Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam 

yang bernilai secara ekonomis pada pertanian.
• Penggunaan sumberdaya tidak terbarukan dan praktek on farm 

yang efisien dan sejalan dengan siklus alami biologis.
• Meningkatkan viabilitas ekonomi yang berkelanjutan pada 

praktek pengelolaan lahan.
• Meningkatkan kualitas hidup petani dan kelompok masyarakat 

secara menyeluruh.

Secara umum pertanain berkelanjutan memiliki tiga aspek 
pokok yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga unsur pokok 
tersebut menuju pada satu tujuan pokok kesejahteraan petani secara 
menyeluruh. Pertanian terpadu dapat digambarkan sebagai berikut
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Gambar pengembangan pertanian berkelanjutan ditinjau 

dari tiga aspek itu adalah: 
1. Aspek Lingkungan 

Praktek pertanian secara konvensional selama ini 
menjadikan lahan sebagai objek pertanian mengalami berbagai 
macam perubahan atau penurunan kualitas, diantaranya adalah: 

1. Menurunnya produktivitas tanah dan erosi tanah humus 
(tanah permukaan). 

2. Kehilangan material organik dalam jumlah yang signifikan. 
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Pengembangan pertanian berkelanjutan ditinjau dari tiga 
aspek itu adalah:

1. Aspek Lingkungan

Praktek pertanian secara konvensional selama ini menjadikan 
lahan sebagai objek pertanian mengalami berbagai macam 
perubahan atau penurunan kualitas, diantaranya adalah:
1. Menurunnya produktivitas tanah dan erosi tanah humus (tanah 

permukaan).
2. Kehilangan material organik dalam jumlah yang signifikan.
3. Menurunnya kapasitas pengikatan air dan aktivitas biologis 

tanah.
4. Salinisasi air sebagai efek dari pengairan yang berlebihan.
5. Penggundulan lahan yang cepat dan berdampak luas.
6. Meningkatnya polutan non air dari hasil sedimentasi pengairan, 

garam mineral, aplikasi pupuk (khususnya nitrat dan pospor), 
pestisida dan bahan sampah.

7. Kelangkaan air diberbagai tempat sebagai efek penggunaan air 
permukaan dan air tanah yang berlebihan.

8. Meningkatnya hama dan penyakit sebagai efek perubahan 
lingkungan baik dari golongan serangga, bakteri, jamur 
ataupun yang lainnya.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pengolahan 
konvensional atau pertanian konvensional ini mengakibatkan 
penurunan kualitas pertanian secara umum. Hal inilah yang 
mendorong berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun 
individu atau kelompok individu memulai babak baru dalam 
pertanian. Berbagai macam kasus yang ditimbulkan tak pelak 
membuat berbagai negara mulai melakukan berbagai macam 
pengaturan dalam pertanian. Indonesia juga sebagai bagian dari 
sistem global memulai untuk melakukan berbagai macam regulasi 
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dalam pemerintahan khususnya melalau Departemen Pertanian. 

Indonesia mengambil peran global dengan ikut serta 
pada Agenda 21 sebagai hasil dari KTT Bumi di Rio de Janeiro 
1992.  Agenda 21 berjudul “Promoting sustainable Agriculture and 
Rural Development (SARD)”, secara umum memberikan konsep 
pelaksanaan pertanian berkelanjutan dengan pertimbangan 
multidimensional yaitu dimensi ekologi atau lingkungan, sosial 
dan ekonomi.

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan 
pertanian berkelanjutan, sesuai dengan Agenda 21 diantaranya 
adalah pengelolaan lahan berkelanjutan dan penggunaan bahan 
kimia yang ramah linkungan (ecofriendly) serta pemberdayaan 
petani. 

2. Aspek Sosial

Kondisi sosial kemasyarakatan suatu daerah menjadi 
bagian tidak terpisahkan dalam pengelolaan lahan pertanian. 
Dalam berbagai hal kondisi sosial juga sering terkait dengan 
kondisi ekonomi setempat. Aspek sosial menjadi penting karena 
menyangkut kebutuhan hidup setiap pelaku pertanian mulai 
dari petani sebagai pelaku terbawah hingga konsumen produk 
pertanian sebagai pelaku tertinggi dalam siklus pertanian. Namun 
demikian aspek sosial dalam pembangunan pertanian ini meliputi 
banyak aspek, diantaranya hak-hak pekerja (petani), kesehatan 
kondisi komunitas termasuk didalamnya adalah makan dan 
sumber pangan, dan berbagai aspek yang menyangkut kesehatan.

3. Aspek Ekonomi 

Aspek ekonomi merupakan aspek yang bagi kebanyakan 
kalangan paling ditonjolkan dalam konsep pertanian secara 
konvensional bahkan dalam konsep pertanian berkelanjutan pun 
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aspek ini terkadang masih dianggap menjadi aspek yang paling 
penting. Aspek ekonomi sebenarnya bukan merupakan hasil dari 
salah satu sudut pandang saja, misal sudut pandang seorang petani 
saja. Aspek ekonomi ini mencakup berbagai macam aspek dalam 
lingkungan yang saling terkait. 

Menurut Rivai & Anugrah (2016) aspek ekonomi berkaitan 
dengan optimalisasi dan maksimalisasi pendapatan yang 
diterima dengan mempertahankan aset produktifnya, yang 
menitik beratkan pada efisiensi dan daya saing dalam pemenuhan 
kebutuhan manusia sekarang dan yang akan datang. Kunci dari 
aspek ekonomi adalah efisiensi dan daya saing, mulai dari awal 
hingga akhir jalur rantai pertanian. Namun demikian bukanlah 
efisiensi dan daya saing buta, yang tanpa melihat aspek sosial dan 
lingkungan. Sebagai contoh adalah beberapa kasus berikut yang 
sering terjadi, petani dihadapkan pada harga pupuk kimia yang 
lebih murah dibanding dengan pupuk hayati (organik), kemudian 
pilihan apakah yang harus diambil petani? Sebelum menjawab 
kita uraikan terlebih dahulu apakah betul harga pupuk kimia 
jauh lebih murah dibandingkan pupuk organik? Edmeades (2003) 
memberikan jawaban dari produk tanaman (yield) di Amerika 
Serikat (USA) dalam kurun waktu 1930-1994 serta kesehetan tanah.
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Tabel 6. Pengaruh Pupuk sintetis dan Pupuk organik pada hasil 
gandum di Magrude Amerika (1930-1994)

Dekade
Hasil relatif (relative yield)

Pupuk organik (Pupuk 

Kandang)

Pupuk sinstetis 

(NPK)
1930 -1937 145 134

1938 – 1947 182 182

1948 – 1957 135 169

1958 – 1967 158 174

1968 - 1977 167 208

1978 - 1987 173 168

1988-1994 175 205

Jika diwujudkan dalam grafik akan nampak sebagai berikut
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Gambar 6. Grafik Pengaruh Pupuk sintetis dan Pupuk organik pada 
hasil gandum di Magrude Amerika (1930-1994).

Dari grafik dan tabel nampak pada penambahan pupuk 
sintetis membuat hasil panen (yield) nampak jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan pupuk organik (pupuk kandang). 
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Edmeades(2003) juga memberikan jawaban lain yang menarik 
untuk diperhatikan yaitu dari segi kesehatan dan kualitas tanah 
yang hampir tidak pernah dilirik oleh petani (pengolah lahan). 

Tabel 7. Perbedaan karakteristik tanah hasil pemupukan organik 
(pupuk kandang) dan pupuk sintetis (Edmeades, 2003)

Karakteristik tanah Efek
Pupuk kandang Pupuk sintetis

Bahan organik Lebih  besar
Mikrofauna tanah Lebih  besar
Tanah atas (Top Soil)  P, K, 

Ca, Mg

Lebih  besar

Subsoil NO3-N, Ca, Mg Lebih  besar
Produksi tanaman Tidak beda 

signifikan
Kualitas tanah Tidak beda signifikan
Limpasan dan pencucian  

P and N

Lebih  besar

Bulk density Lebih  besar
Konduktivitas hidrolis Lebih  besar
Stabilitas agregat Lebih  besar

17. 2 Konsep Pertanian Masa Depan

Komunitas pertanian secara umum telah banyak mengadopsi 
urgensi (kepentingan) dan arah dalam konsep pertanian 
berkelanjutan. Namun demikian definisi pertanian berkelanjutan 
(sustainable agriculture) dirasa masih terlalu lebar untuk dijadikan 
arah menuju pada satu titik pelaksanaan di masyarakat paling 
bawah. Kurang tajamnya definisi menunjukkan ketidak aslian 
akan konsep ini. Keberlanjutan menjadi komponen yang integral 
dan bersatu padu antara pemerintah, pasar dan peneliti serta 
pihak swadaya masyarakat dalam kebijakan pertanian. Petani 
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dan peternak sebagai komponen pelaksana juga menjadi hal yang 
sangat penting untuk diperhatikan. Peningkatan jumlah petani dan 
peternak seiring dengan peningkatan laju pertanian berkelanjutan, 
namun demikian perlu pendekatan dan inovasi yang lebih ditingkat 
petani dan peternak supaya sinergi positifnya berdaya guna dengan 
baik.

Perilaku pengelolaan pertanian yang tertata merupakan 
faktor penting dalam keberhasilan program pertanian berkelanjutan 
di masa depan. Perilaku ini perlu dibentuk secara bersama untuk 
meneruskan ide keberlanjutan pada abad berikutnya. Strategi 
penyebaran kisah kisah sukses petani berkelanjutan akan memberi 
dampak yang signifikan pada pertanian berkelanjutan di masa depan. 
Baik kisah korporasi maupun kisah personal akan memberikan 
sentuhan yang positif pada diri pelaku individu pertanian terpadu 
berkelanjutan. Selain itu diskusi mengenai pertanian berkelanjutan 
perlu dilakukan lebih masif untuk menjadikannya sebagai isu global 
di masyarakat yang dengan sendirinya nanti akan berdampak pada 
peningkatan animo dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pertanian berkelanjutan di masa datang.

Sikap let’s do it ini adalah kekuatan nyata yang membawa 
isu keberlanjutan ke abad berikutnya. “Cara terbaik untuk ber-
komunikasi tentang makna pertanian berkelanjutan adalah melalui 
kisah-kisah nyata dari petani yang mengembangkan sistem per-
tanian berkelanjutan di peternakan mereka sendiri,” kata John 
Ikerd. Menggambarkan 1.000 cara proyek Pertanian Berkelanjutan 
didanai oleh Research Pertanian Berkelanjutan USDA dan Program 
pendidikan. Proyek berusaha untuk mengeksplorasi dan menyem-
purnakan definisi pertanian berkelanjutan dengan profil petani 
berkelanjutan sukses dan peternak. “SARE melanjutkan proyek, 
namanya Amerika New Farmer.” Selain menggambarkan praktik per-
tanian  sukses,  fitur di  The New American Farmer menjelaskan rinci 
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efek dari praktek-praktek terhadap profitabilitas pertanian, kualitas 
hidup masyarakat pedesaan dan lingkungan(Program), Network., 
Innovation, Agricultural(Program), & Network., n.d.) (“The New 
American Farmer, 2nd Edition,” 2005)

Diskusi kritis dari konsep pertanian berkelanjutan akan dan 
harus terus dilakukan. Diskusi ini akan membawa pemahaman 
yang jauh lebih baik, karena bertanian berkelanjutan bukanlah 
pertanian yang seperti orang melompat dari satu tenda konsep 
ke tenda konsep yang lain. Dengan demikian perlahan orang 
akan memahami pertanian berkelanjutan dengan lebih kuat lagi. 
Pemahaman akan mendalam dan jawaban akan terus datang. 
Dialog penting untuk alasan lain dengan pihak lain yang lebih 
berwawasan, masing-masing dengan agenda sendiri, melompat ke 
dalam pertanian berkelanjutan dan terus fokus pada isu-isu nyata 
dan tujuan akan menjaga pertanian berkelanjutan dari menjadi 
sesuatu yang tidak berarti. Sebagaimana diungkapkan  oleh  
Youngberg & Harwood(1989)”Kami belum banyak mengetahui 
apa metode dan sistem di lokasi yang beragam benar-benar akan 
mengakibatkan keberlanjutan. Pada beberapa Negara dengan 
metode  budidaya tanaman polikultur akan memungkinkan 
pembatasan penggunaan bahan kimia pertanian berbahaya melalui 
keanekaragaman tanaman, tetapi sementara itu keberhasilan 
ekonominya belum jelas. Pertanian berkelanjutan menantang tidak 
hanya praktisi pertanian, tetapi juga peneliti, pendidik, dan industri 
pertanian. 

17. 3 Pertanian Berkelanjutan Di Asia

ASIA adalah kawasan yang hampir seluruh negaranya adalah 
agraris, dan menjadikan sumber utama pendapatan negaranya. Asia 
adalah benua terbesar dengan luasan area 44,579,000 meter persegi, 
dan merupakan 30% daratan dari semua total daratan dunia, serta 
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8,7 % cakupan dari seluruh permukaan bumi. Asia terdiri atas 
kurang lebih 48 negara dengan berbagai variasi penduduk dan 
kawasannya. Terdiri atas kawasan yang berdataran tinggi dengan 
suhu dingin hingga kawasan dataran rendah yang hangat, berbagai 
kawasan dengan pegunungan aktif hingga pantai yang panas. 
Keragaman kondisi iklim di kawasan Asia menjadikannya berbagai 
jenis komoditas pertanian juga beragam. Terdiri atas negara yang 
masih miskin, berkembang dan juga negara maju. Keragaman dalam 
tingkat kesejahteraan ekonomi ini pula yang menjadikan Kawasan 
Asia cenderung dinamis dibandingkan kawasan benua yang lain, 
semisal Eropa.  Tingkat pendidikan penduduk di negara-negara 
Asia sangat beragam mulai dari yang berpendidikan setingkat 
sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT), disamping itu 
akses terhadap informasi juga masih beragam yang membuat 
tingkat serapan informasi dalam bidang pertanian beragam. 

Keberagaman dalam berbagai aspek tersebut di atas 
membuat akses informasi maupun aplikasi teknologi pertanian 
berkelanjutan juga sangat beragam antar berbagai negara Asia. 
Pertanian berkelanjutan di ASIA menurut(Kaosa-ard, at.al(1999) 
menjadi kunci dalam revolusi hijau (green revolution) yang 
didalamnya mencakup pertanian berkonsep alam yang merupakan 
salah satu prinsip dari pertanian berkelanjutan. ASIA menjadi 
kunci revolusi pertanian di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan 
adanya berbagai pusat penelitian di berbagai daerah ASIA yang 
berfokus pada penelitian. Adapun lembaga atau institusi itu antara 
lain penelitian padi pada International Rice Research Centre (IRRI) 
pada tahun 1960,  Penelitian Gandum dan Jagung di International 
Center for Maize and Wheat Improvement (CIMMYT). Penelitian aneka 
kacang dan beberapa sayuran utama di Asian Vegetable Reseach 
and Development Center (AVRDC). Berbagai lembaga tadi berfokus 
semuanya pada komoditas pertanian yang menjadi masalah utama 
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dunia mulai dari makanan pokok hingga sayuran dan buah.

Gambar 7. Kawasan benua ASIA beserta negaranya

Lembaga lembaga penelitian itu kini dinaungi dalam sebuah 
lembaga besar di bidang pertanian yaitu Consultative Group for 
International Agricultural Research (CGIAR) yang menaungi banyak 
sekali lembaga penelitian pertanian dan kehutanan di bawahnya. 
Adapun lembaga yang bernaung di bawah CGIAR tertera dalam 
tabel di bawah ini. Beberapa lembaga diantaranya tidak berada di 
ASIA.

Banyaknya lembaga penelitian ini ditambah dengan hampir 
semua universitas di ASIA memiliki konsen dalam dunia pertanian 
berkelanjutan, menandakan bahwa isu pertanian berkelanjutan 
telah menjadi isu utama di kawasan ini. Kawasan ASIA masih terus 
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berkembang dengan berbagai cara dan metodenya guna betul-betul 
menerapkan pertanian berkelanjutan secara efektif.

Tabel 8. Lembaga penelitian yang berada di bawah CGIAR

Nama lembaga Lokasi
Africa Rice Center (West Africa Rice Devel-

opment Association, WARDA)

Bouaké,  Côte d'Ivoire / 

Cotonou,  Benin
Bioversity International Maccarese, Rome,  Italy
Center for International Forestry Research 

(CIFOR)
Bogor,  Indonesia

International Center for Tropical Agriculture 

(CIAT)
Cali,  Colombia

International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas (ICARDA)
Beirut,  Lebanon

International Crops Research Institute for the 

Semi-Arid Tropics (ICRISAT)

Hyderabad 

(Patancheru),  India
International Food Policy Research Institute 

(IFPRI)

Washington, 

D.C.,  United States
International Institute of Tropical Agricul-

ture (IITA)
Ibadan,  Nigeria

International Livestock Research Institute 

(ILRI)
Nairobi,  Kenya

International Maize and Wheat Improve-

ment Center (CIMMYT)

El Batán, Mexico 

State,  Mexico
International Potato Center (CIP) Lima,  Peru

International Rice Research Institute (IRRI)
Los Baños, 

Laguna,  Philippines
International Water Management Institute 

(IWMI)
Battaramulla,  Sri Lanka

World Agroforestry Centre (International 

Centre for Research in Agroforestry, ICRAF)
Nairobi,  Kenya
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WorldFish Center (International Center for 

Living Aquatic Resources Management, 

ICLARM)

Penang,  Malaysia

17. 4 Pengelolaan Tanah Berkelanjutan

Tanah adalah faktor penting dalam budidaya tanaman, 
hampir semua faktor budidaya ada di tanah. Pengenalan sifat fisik 
dan biologi tanah menjadi penting untuk dikenalkan, baik kepada 
petani maupun pihak lain yang terkait dengannya.

Profil tanah secara umum dikenal sebagaimana dalam 
gambar di bawah.

Gambar 8.  Profil tanah (after Sheereja, may 7 2017 http://www.soilma-
nagementindia.com/soil/notes-on-soil-profile-with-diagram/1620)

Karakter dan sifat dari masing masing lapisan tersebut :
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Horizon O
1. Segar dan  terisi dengan material organik yang terdekomposisi.
2. Kaya dengan mikroorganisme saprofit, jamur, bakteri dan 

protozoa.
3. Sering mengalami perubahan temperature dan kelembaban.
4. Lapisan ini akan lebih tebal di daerah hutan, tidak ada di daerah 

gurun, padang rumput dan lahan budidaya.

Horizon A 

Merupakan lapisan paling atas dari tanah eluviasi, terbagi 
atas beberapa horizon terpisah meliputi :

a) Horizon A1
1. Kaya dengan humus, berwarna gelap.
2. Kaya dengan material organik yang tercampur dengan mineral 

tanah.
3. Kaya dengan bacteri dan fungi.

b) Horizon A-2
1. Zone yang mengalami pencucian secara maksimum.
2. Miskin humus, dan berwarna cerah.
3. Kehilangan akan silikat, lempung (clay), besi oksida, dan 

aluminium oksida .

c) Horizon A3 

Merupakan horizon transisi antara horizon B.

Horizon B (zona iluvial)
1. Terdiri atas lapis endapan B1, B2, dan B3.
2. Lapisan padat dan keras dengan struktur granular atau 

prismatic.
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3. Kaya dengan lempung (clay), akar tanaman perdu dan pohon 
sampai pada lapisan ini.

Horizon C

Tebal dan terdiri atas material berukuran besar.

Zone  G

Cekungan air, rendah oksigen dan berwarna abu abu.

Zone  Cc 

Kaya dengan mineral kalsium karbonat.

Zona Cs 

Kaya dengan mineral kalsium sulfat dan biasanya merupakan 
karakteristik di daerah padang rumput.

Horizon D

Terdiri atas Batuan aktif.

Horizon R (bed rock)

Lapisan paling bawah, merupakan induk batuan yang nantinya 
akan terderivasi menjadi tanah secara umum. 
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BAB XVIII

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

18. 1 Pendahuluan

`Kegiatan penyuluhan diperlukan untuk menyampaikan 
beberapa informasi dan mengajarkan suatu ilmu kepada masyarakat. 
Penyuluhan seringkali dilaksanakan untuk mengedukasi orang 
dewasa. Masyarakat diedukasi supaya mampu menyukseskan 
program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Penyuluhan 
digunakan pada berbagai bidang kehidupan.

Penyuluhan digunakan untuk mempengaruhi orang lain 
dengan berbagai cara. Kata penyuluhan memiliki makna dan kata 
yang beragam tergantung dari perkembangan suatu negara. Kata 
university extansion sudah berkembang di Inggris mulai tahun 1840-
an. Belanda dalam bahasanya menyebutkan voorlichting yang berarti 
memberikan penerangan untuk menolong seseorang menemukan 
jalannya. Istilah penyuluhan dalam bahasa Inggris dan Jerman 
lebih menekankan pada istilah pemberian saran atau Beratung 
yang berarti orang yang sudah ahli di bidangnya memberikan 
petunjuk kepada orang lain, tetapi segala keputusan menerima 
atau menolak saran ada pada orang yang diberi petunjuk. Ban dan 
Hawkins (2005), mengartikan penyuluhan merupakan keterlibatan 
seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar 
dengan tujuan membantu sesama memberikan pendapat, sehingga 
dapat membuat keputusan dengan benar.

Program penyuluhan di bidang pertanian bertujuan untuk 
mempengaruhi perilaku petani dan meningkatkan kemampuan 
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petani dalam mengambil keputusan sendiri untuk menjalankan 
usaha taninya. Penyuluhan pertanian diperlukan karena petani kecil 
memiliki berbagai hambatan dalam melaksanakan usahataninya, 
antara lain : 1) Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang 
budidaya pertanian maupun pemasaran hasil pertanian, 2) 
Sumberdaya yang dimiliki petani sangat kecil, 3) Motivasi petani 
untuk melakukan perubahan sangat kecil akibat banyaknya 
benturan kepentingan, 4) Petani belum menggunakan haknya 
dalam memberikan saran dan pendapat dalam menentukan arah 
kebijakan pertanian di Indonesia.

18. 2 Sejarah Penyuluhan Pertanian

James Stuart dari Trinity College (Cambridge) pada tahun 
1867-1868 memberikan ceramah pada kelompok wanita dan 
kelompok pekerja pria di Inggris Utara. Stuart sebagai orang yang 
pertama melakukan kegiatan ini sehingga dianggap sebagai bapak 
Penyuluhan. Pada tahun 1871, Stuart mengusulkan penyuluhan 
sebagai mata kuliah di Universitas Cambridge. Kemudian pada 
tahun 1873 secara resmi Universitas Cambridge menerapkan sistem 
penyuluhan. Hal ini diikuti oleh Universitas London pada tahun 
1876 dan Universitas Oxford pada tahun 1878.

Amerika Serikat menggunakan istilah penyuluhan pertanian 
pada abad 20. Penyuluhan dipandang sebagai suatu bentuk 
pendidikan untuk orang dewasa.

Penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang 
panjang. Pada masa kolonial Belanda menerapkan culturstelsel 
(tanam paksa). Petani Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor 
untuk kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 
awal abad 19 mulai muncul perkebunan swasta milik pengusaha 
Eropa dan Cina. Perkebunan swasta menanam tanaman yang 
laku keras di pasar dunia. Pada tahun 1850an kondisi pertanian 
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rakyat mengalami penurunan karena tanah yang mendapatkan 
aliran irrigasi digunakan untuk menanam tanaman ekspor. 
Tanaman padi berkurang sehingga terjadi kekurangan beras. 
Masyarakat dihadapkan pada berbagai bencana alam seperti banjir, 
kemarau panjang, ledakan hama penyakit yang menyebabkan 
gagal panen. Pada tahun 1847-1864, Departemen dalam negeri 
Hindia Belanda mengeluarkan instruksi kepada penguasa 
daerah untuk memperbaiki kondisi pertanaman padi. Kemudian 
beberapa penjabat dan penguasa perkebunan menerbitkan tulisan 
penyuluhan dan program bantuan teknis. Pemilik perkebunan 
K.F. Holle menulis berbagai petunjuk lapangan bertanam padi dan 
menerbitkan media informasi secara berkala dengan nama “Teman 
Petani Jawa” . Pada tahun 1910, H.J. Lovink direktur Departemen 
Pertanian mengubah seksi demostrasi persawahan Deptan menjadi 
Balai Penyuluhan Pertanian (Oudejans,2006)

18. 3 Perkembangan Penyuluhan

Penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan non 
formal bagi petani dan keluarganya. Penyuluhan pertanian adalah 
proses pembelajaran bagi petani supaya petani mau dan mampu 
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, 
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran 
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan 
produksi pangan. Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia mulai 
menjalankan program–program untuk meningkatkan produksi 
pangan, sampai mencapai swasembada pangan pada tahun 
1980an. Program–program tersebut yaitu : bimbingan massa 
(Bimas), intensifikasi massa (Inmas), bimbingan nasional yang 
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disempurnakan (BND) dan intensifikasi khusus (Insus), suprainsus 
(SI). Pelaksanaan program tersebut melibatkan penyuluh 
pertanian untuk mendampingi petani dan mengawal petani dalam 
melaksanakan teknologi panca usahatani dan sapta usahatani.

Penyuluhan pertanian sebagai wadah untuk : proses 
perubahan perilaku, proses belajar, proses perubahan sosial, proses 
rekayasa sosial, proses pemasaran sosial, proses pemberdayaan 
masyarakat, proses penguatan kapasitas dan proses pembangunan 
pertanian. 

Perkembangan penyuluhan pertanian semakin berkembang 
dengan berkembangnya agroindustri besar penyedia sarana 
produksi pertanian. Penyuluhan sebagai sarana untuk pemasaran 
produk ke petani. Petugas dari perusahaan mulai bersosialisasi 
kemudian melakukan alih teknologi dan memfasilitasi sarana 
produksi. Petugas dari perusahaan membuat demplot bersama 
dengan petani yang dimulai dari perencanaan kegiatan budidaya 
sampai pemanenan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan penyuluhan 
pertanian tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga 
dilaksanakan oleh pihak swasta dan petani profesional.

Kegiatan penyuluhan tidak hanya pada sektor pertanian 
dalam arti sempit. Kegiatan dalam bidang pertanian, perikanan 
dan kehutanan dalam negara Indonesia dikelola pada kementrian 
yang berbeda, sedangkan penyuluhan sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan produksi pangan dan menjaga kelestarian alam. 
Permerintah Indonesia membuat payung hukum penyuluhan 
dengan keluarnya Undang-Undang Repblik Indonesai No. 16 
tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan 
kehutanan. Undang-Undang tersebut dibuat sebagai bentuk aturan 
penyuluhan. 



239

Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh terdiri dari penyuluh 
pegawai negeri sipil, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. 
Penyuluh pegawai negeri sipil merupakan pegawai negeri sipil 
yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara 
penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta 
adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga 
yang kompeten dalam penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah 
pelaku usaha (pelaku usaha pertanian, perikanan, kehutanan) 
dan masyarakat lainnya yang mampu menjadi penyuluh dengan 
kesadarannya sendiri. 

18. 4 Kelembagaan Penyuluhan

  Kelembagaan penyuluhan terdiri atas : 1) 
Kelembagaan penyuluhan pemerintah; 2) Kelembagaan 
penyuluhan swasta; 3) Kelembagaan penyuluhan swadaya. 
Kelembagaan penyuluhan pemerintah dibentuk pada tingkat 
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Kelembagaan 
penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan 
memperhatikan kepentingan petani serta pembangunan pertanian, 
perikanan dan kehutanan setempat. Kelembagaan penyuluhan 
swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku 
utama dan pelaku usaha. Kelembagaan penyuluhan pada tingkat 
Desa/Kelurahan berbentuk Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang 
bersifat nonstruktural. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dibentuk 
dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 154 tahun 
2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan menyatakan kelembagaan penyuluhan adalah lembaga 
pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan 
fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan 
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pemerintah terdiri dari : 
1) kelembagaan penyuluhan pada tingkat Pusat, 
2) kelembagaan penyuluhan pada tingkat Provinsi, 
3) kelembagaan penyuluhan pada tingkat Kabupaten/Kota, 
4) kelembagaan penyuluhan pada tingkat Kecamatan. 

 Kelembagaan penyuluhan pada tingkat Pusat berbentuk 
Badan yang menangani penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan 
pada tingkat Pusat terdiri atas : 
1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian di Kementrian Pertanian
2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan di Kementrian Kelautan dan Perikanan
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kehutanan di Kementrian Kehutanan

Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Menteri. Badan dipimpin oleh kepala.

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat Provinsi berbentuk 
Badan Koordinasi Penyuluhan. Badan Koordinasi Penyuluhan 
diketuai Gubernur yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui 
Menteri. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dibentuk sebagai 
penunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan. Sekretariat 
Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh kepala yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi 
penyuluhan melalui Sekretaris Daerah.

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat Kabupaten/
Kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan. Badan Pelaksana 
Penyuluhan dipimpin oleh kepala yang bertanggungjawab kepada 
Bupati/Walikota. Pembentukan Badan Pelaksanaan Penyuluhan 
diatur dengan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Bupati/Walikota. Pembentukan Badan Pelaksana 
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Penyuluhan berdasarkan kriteria potensi wilayah bidang 
pembangunan pertanian, perikanan atau kehutanan, dan ketentuan 
lebih lanjut mengenai kriteria pembentukan Badan Pelaksana 
Penyuluhan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah 
mendapat persetujuan Menteri.

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan 
berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 
Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, 
petani dan pelaku usaha. Balai Penyuluhan bertanggungjawab 
terhadap Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Balai Penyuluhan 
diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

18. 5 Metode Penyuluhan Pertanian

 Pembinaan kelembagaan petani dilakukan dengan kegiatan 
penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian diselenggarakan 
untuk mendorong petani dan pengusaha agribisnis supaya mau 
dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya 
lainnya. Kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan denagn 
pendekatan partisipatif dan materi penyuluhan disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi petani dan pengusaha agribisnis.

Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan metode :
1. Demplot dan Pelatihan

Demplot memberikan wawasan kepada petani untuk 
mencoba menerapkan teknologi budidaya pertanian. Pelatihan 
dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan 
petani. Materi pelatiahan : teknologi budidaya pertanian, teknologi 
pasca panen, teknologi pengolahan hasil pertanian, pemasaran, 
menejemen organisasi, informatika dan sebagainya.
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2. RDK dan RDKK

 RDK singkatan dari rencana definitif kelompok. RDK 
merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 
periode satu tahun. RDK berisi rincian kegiatan tentang sumber 
daya dan potensi wilayah, sasaran produktiviats, pengorganisasian 
dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan 
usahatani. RDK dijabarkan lebih lanjut ke RDKK.

Materi RDK terdiri dari : 1) Pola tanam dan pola usahatani, 
2) Sasaran produktivitas, 3) Teknologi usahatani, 4) Sarana 
produksi dan permodalan, 5) Kegiatan penguatan kapasitas Poktan 
(kelompok tani), 6) Jadwal kegiatan disesuaikan dengan rencana 
kegiatan usahatani, 7) Pembagian tugas disesuaikan dengan 
kesediaan dan kesepakatan Poktan.

RDKK singkatan dari rencana definitif kebutuhan kelompok. 
RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan 
sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari 
kredit/permodalan/subsidi usahatani maupun dari swadana petani. 

Materi RDKK terdiri dari : 1) Jenis dan luas masing–masing 
komoditas yang diusahakan, 2) Jumlah kebutuhan (benih/bibit, 
pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, biaya alat dan 
mesin pertanian), 3) Kebutuhan biaya lain yang terkait dengan 
jenis usaha anggota Poktan dan disesuaikan dengan produksi 
yang diperlukan, 4) Jadwal penggunaan saprotan (sarana produksi 
pertanian) yang sesuai kebutuhan di lapangan, 5) Masing-masing 
kebutuhan ditentukan secara rinci (jumlah dan nilai uangnya).

RDKK pupuk bersubsidi merupakan rencana kebutuhan 
Poktan selama satu tahun. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi 
dilakukan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan sampai Pusat. 
Hasil rekapitulasi sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi 
tingkat Nasional untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. 



243

3. Sistem kerja LAKU SUSI.

Sistem kerja LAKU SUSI sebagai singkatan dari sistem kerja 
latihan, kunjungan dan supervisi. Sistem kerja LAKU SUSI adalah 
pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh 
yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan 
kepada petani dan Poktan secara terjadwal dan didukung supervisi 
teknis dari penyuluh senior, serta ketersediaan informasi teknologi 
sebagai materi kunjungan.  

18. 6 Kelembagaan Petani

 Kelembagaan petani dibentuk untuk meningkatkan 
kapasitas petani dan memperjuangkan kepentingan petani. 
Kelembagaan petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk 
petani. Kelembagan petani terdiri atas : 1) Kelompok Tani (Poktan); 
2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); 3) Asosiasi Komoditas 
Pertanian; 4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 

Kelompok Tani (Poktan)

Penyuluhan pertanian apabila dilaksanakan pada setiap 
petani secara individu tidak akan mampu dilaksnakan oleh 
petugas Penyuluh Pertanian Lapang (PPL). Terbatasnya jumlah 
tenaga PPL sebagai fasilitator bagi petani membuat tidak semua 
petani dapat dilayani secara individu oleh PPL.  Penyelenggaraan 
penyuluhan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien apabila 
dibentuk kelompok tani. Kelompok tani sebagai wadah bagi 
petani untuk menyampaikan aspirasinya. Kelompok tani sebagai 
wadah melakukan penyuluhan pertanian dan pendampingan yang 
dilaksanakan PPL kepada petani.

 Menurut Hermanto dan Swastika (2011), kelompok tani 
merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk secara 
langsung untuk mengorganisir para petani dalam berusahatani. 
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Kelompok tani dibentuk oleh dan untuk petani, guna mengatasi 
masalah bersama dalam usahatani serta menguatkan posisi tawar 
petani, baik dalam pasar sarana pertanian maupun pasar produk 
pertanian.

 Kelompok tani dibentuk oleh para petani atas dasar 
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, 
ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 
Beberapa ciri khas dari kelompok tani antara lain : 
1) Sesama anggota saling mengenal, akrab dan saling percaya.
2) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang 

sama dalam berusahatani.
3) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, 

hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, 
budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Kelompok tani memiliki fungsi sebagai : kelas belajar, wahana 
kerjasama, dan unit produksi. Kelompok tani merupakan wadah 
belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi 
usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. 
Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama 
baik diantara sesama petani dalam kelompok dan antar kelompok 
maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama diharapkan usahatani 
lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, 
hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan. Usahatani 
yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok secara 
keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang 
dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, 
dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.
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 Keberlanjutan kelompok tani akan terjaga apabila Poktan 
memiliki :
1. Kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan 

para petani dan kepemimpinannya diterima semua anggota 
kelompok.

2. Kegiatan Poktan dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota 
kelompok.

3. Tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan Desa mendorong 
dan memotivasi kegiatan Poktan.

4. Pembagian tugas dan tanggungjawab sesuai dengan keahlian 
anggota dan disepakati Bersama.

5. Memiliki kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab 
bersama di antara para anggota kelompok.

Penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok-kelompok 
atau organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat. Selanjutnya 
melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan menuju bentuk 
Poktan yang semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama 
dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya. 
Poktan dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, dapat 
berupa satu atau lebih, satu Desa atau lebih, dapat berdasarkan 
domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran 
penduduk dan lahan usahatani di wilayah tersebut.

Penumbuhan dan pengembangan Poktan didasarkan atas 
prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah anggota Poktan 20 
sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan 
masyarakat dan usahataninya.

Pengembangan Poktan diarahkan pada peningkatan 
kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan 
kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, 
penguatan Poktan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri 
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dengan dicirikan antara lain:
1) Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang 

diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
2) Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan 

dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan 
bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi 
secara partisipasi;

3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
4) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapi;
5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu 

dan hilir;
6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi 

pasar;
7) Sebagai sumber serta layanan informasi dan teknologi untuk 

usaha para petani umumnya dan anggota Poktan khususnya;
8) Adanya jalinan kerja sama antara Poktan dengan pihak lain;
9) Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau 

penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

Pengembangan Poktan diarahkan pada peningkatan 
kemampuan setiap Poktan dalam melaksanakan fungsinya, 
peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan 
agribisnis, penguatan Poktan menjadi organisasi petani yang 
kuat dan mandiri. Poktan yang berkembang bergabung ke dalam 
gabungan kelompoktani (Gapoktan). 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa Poktan untuk 
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Peningkatan 
kemampuan Gapoktan bertujuan supaya Gapoktan mampu 
berjalan sesuai dengan fungsinya. Gapoktan berfungsi sebagai :
1) Unit usaha sarana dan prasarana produksi.
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2) Unit usahatani.
3) Unit usaha pengolahan.
4) Unit usaha pemasaran.
5) Unit keuangan mikro.
6) Unit penyedia informasi.
7) Unit jasa penunjang lainnya.

Pengembangan Gapoktan bertujuan untuk membuat 
Gapoktan menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Gapoktan 
mampu meningkatkan kerjasama melalui  cara bermitra dengan 
berbagai usaha sektor penunjang pertanian.

Asosiasi Komoditas Pertanian

 Asosiasi komoditas pertanian merupakan lembaga 
independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan, untuk petani 
dalam membela kepentingan petani yang berkaitan dengan jenis 
usaha anggota asosiasi. Fungsi asosiasi komoditas pertanian :
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi petani.
2. Mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan 

usahatani.
3. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai 

perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. Mempromosikan komoditas pertanian yang diproduksi 

anggota asosiasi.
5. Mendorong persaingan usahatani yang adil.
6. Memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi 

dan teknologi, serta membantu menyelesaikan permasalahan 
dalam berusahatani.

Dewan Komoditas Pertanian Nasional

Dewan komoditas pertanian nasional merupakan lembaga 
yang bersifat nirlaba, mandiri, profesional, dan mampu mengelola 
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serta mengembangkan tugas dan fungsi kelembagaan. Unsur–
unsur Dewan Komoditas Pertanian Nasional yaitu : 1) Tokoh 
masyarakat, 2) Petani dan pelaku usaha, 3) Asosiasi komoditas 
pertanian,  4) Pakar, 5) Akademisi, dan/atau konsumen produk dan 
jasa agribisnis. Tugas Dewan Komoditas Pertanian Nasional yaitu :
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi petani dan pengusaha 

dalam pengembangan agribisnis.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam 

pengembangan agribisnis.
3. Memberikan data dan informsi kepada pemerintah, petani dan 

pengusaha.
4. Membantu mediasi antar asosiasi komoditas pertanian.
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BAB. XIX

MEMBANGUN PEMUDA PERTANIAN

19. 1 Pendahuluan

Pemuda adalah generasi masa depan bangsa. Pertanian 
sebagai penopang kebutuhan hidup manusia. Pertanian sebagai 
penumpu kehidupan Negara. Masa depan pertanian ada pada 
generasi muda. Semakin banyak generasi muda yang bergerak di 
bidang pertanian membuat pertanian semakin berjaya. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/
OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda 
Pertanian, generasi muda pertanian adalah generasi muda pertanian 
yang berusia maksimal 35 tahun, mencintai pertanian, berminat, 
turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian. Generasi 
muda pertanian memiliki kedudukan sebagai anggotan keluarga, 
anggota masyarakat dan generasi pembangunan pertanian. 

Generasi muda pertanian sebagai anggota keluarga 
berperan sebagai generasi penerus yang mampu menjamin 
kesejahteraan keluarga dengan mengembangkan usaha tani 
sebagai mata pencaharian. Sebagai generasi muda penerus 
pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di masa depan, maka 
generasi muda pertanian harus disiapkan sebaik mungkin supaya 
memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dalam 
mengembangkan berbagai usaha agribisnis. Usaha pertanian 
berhubungan dengan makhluk hidup dan iklim yang sering 
berubah-ubah. Generasi muda pertanian harus dibekali dengan 
ilmu agama dan pelaksanaan ajaran agama serta pelaksanaan ibadah 
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Pengantar Ilmu Pertanian Terpadu Berkelanjutan

yang lebih baik lagi. Pelaksanaan ajaran agama akan lebih membuat 
generasi muda pertanian dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan 
membuat hati menjadi lapang dan ikhlas dalam melakukan usaha 
pertanian. Sehingga generasi muda pertanian akan menjadi pribadi 
yang tangguh dan tidak sombong. Ketika usaha pertanian berhasil 
dengan hasil panen dan pendapatan yang melimpah menjadikan 
rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Apabila usaha 
pertanian mengalami kegagalan akibat serangan hama penyakit 
maupun bencana alam atau harga jual yang turun drastis sehingga 
membuat kerugian besar, hal ini dapat disikapinya dengan ikhlas 
dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan yang 
kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa membuat generasi muda 
mensyukuri hasil panen dan pendapatan yang diterima, dan akan 
sabar ketika terjadi kegagalan panen dan kerugian dalam berusaha 
tani.

Generasi muda pertanian sebagai anggota masyarakat 
berperan sebagai sumberdaya manusia yang potensial untuk 
berperan aktif dalam pembangunan pertanian. Sebagai anggota 
masyarakat generasi muda pertanian berperan aktif dalam 
memperkokoh moral, pengontrol sosial masyarakat dan agen 
perubahan pada pembangunan pertanian. Generasi muda pertanian 
supaya mampu memperkokoh moral masyarakat dan Bangsa, maka 
dilaksanakan kegiatan : a) Penumbuhkembangan etika dan moral;  
b) Memperkuat iman dan takwa supaya keseimbangan mental 
spiritual terjaga, c) Peningkatan kesadaran terhadap hukum yang 
berlaku di masyarakat dan negara. Generasi muda pertanian supaya 
mampu mengontrol sosial masyarakat, maka dilaksanakan kegiatan 
: a) Penumbuhan wawasan kebangsaan; b) Peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas publik; c) Pemberian kemudahan akses informasi; 
dan d) Peningkatan sikap kritis terhadap lingkungan. Generasi muda 
pertanian meningkatkan partisipasinya dalam perumusan dan 
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pelaksanaan pembangunan pertanian sebagai wujud pelaksanaan 
agen perubahan pembangunan pertanian.

Generasi muda pertanian sebagai generasi pembangunan 
pertanian memiliki tanggungjawab yang besar terhadap 
kelangsungan masa depan bangsa dan negara. Generasi muda 
pertanian harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik 
untuk dirinya sendiri maupun organisasi kelembagaan petani 
dalam mewujudkan pembangunan pertanian. Generasi muda 
pertanian yang mampu memimpin dirinya sendiri akan menjadi 
pribadi yang tangguh dan mampu sebagai agen perubahan 
peradaban pertanian. Generasi muda pertanian yang mampu 
memimpin organisasi kelembagaan petani akan mampu membuat 
perencanaan dan menggerakkan petani dalam melaksanakan 
pembangunan pertanian dan mampu mengajak petani untuk 
berubah menjadi petani modern.

Pembinaan dan pendampingan terhadap generasi muda 
pertanian memerlukan perencanaan yang baik dan dilaksanakan 
secara berkesinambungan. Pembinaan generasi muda pertanian 
merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang 
tua petani dan pihak–pihak yang terkait dengan usaha di bidang 
pertanian.

19. 2 Peran  Pendidikan dalam Pertanian

Pembangunan pertanian memerlukan waktu dan 
perencanaan yang baik, dan dimulai dengan membangun pemuda 
pertanian. Pendidikan sebagai salah satu cara dalam membangun 
pemuda pertanian. Menurut UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1, pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara (Republik Indonesia, 2003). 

Proses pembelajaran diselenggarakan sedemikian 
rupa sehingga terasa hidup, memotivasi, interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. Proses pembelajaran harus 
memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk 
berkreatifitas dan mandiri sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik dan psikologisnya.

Pendidikan untuk generasi muda pertanian dapat 
dilaksanakan secara formal, non formal dan informal. Pendidikan 
formal merupakan kegiatan pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah 
dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal merupakan kegiatan 
pendidikan di luar pendidikan formal dan dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. Pendidiakn informal merupakan 
pendidikan yang tidak terstruktur yang dilaksanakan dalam 
keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan formal akan mengajarkan teori–teori yang disusun 
oleh para ahli, melakukan percobaan dan penelitian terhadap 
ilmu-ilmu pertanian yang berkembang. Pendidikan non formal 
terhadap pemuda tani mengajarkan tentang pentingnya pertanian, 
komitmen, praktik, pengembangan jaringan kewirausahaan. 
Pendidikan informal diberikan oleh orang tua kepada anaknya atau 
petani kepada temannya, materi yang disampaikan tidak terstruktur 
dan hanya disesuaikan dengan masa budidaya pertanian dan 
disesuaikan dengan kebutuhan.

Pendidikan pertanian yang sukses adalah pendidikan 
pertanian yang mampu mengantarkan generasi muda pertanian 
menjadi generasi yang :
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a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berkepribadian matang.
c. Berilmu pertanian yang mutakhir dan berprestasi.
d. Berdikari.
e. Memiliki rasa kebangsaan.
f. Memiliki rasa empati terhadap sesama manusia dan lingkungan.
g. Pelopor dan penggerak pembangunan pertanian.
h. Berwawasan global.

Pendidikan pertanian belum disampaikan pada pendidikan 
formal di jenjang pendidikan dasar. Pendidikan pertanian sebagai 
materi pendidikan muatan lokal sebaiknya diajarkan kepada anak–
anak Sekolah Dasar. Anak–anak mulai diperkenalkan dengan 
dunia pertanian supaya memiliki rasa ketertarikan terhadap dunia 
pertanian ketika sudah dewasa dan supaya memiliki rasa menghargai 
makanan yang disediakan oleh orang tua. Anak–anak yang berada 
di daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah wajib 
diberikan pendidikan pertanian untuk menumbuhkan rasa cinta 
terhadap dunia pertanian dan melindungi sumber daya alamnya 
dari pengrusakan yang tidak bertanggungjawab.

Pendidikan pertanian secara formal pada lembaga pendidikan 
sekolah menengah atas dan perguruan tinggi memberikan ilmu 
dan wawasn yang luas terhadap dunia pertanian. Melalui dunia 
akademik tentang pertanian akan memberikan bekal terhadap 
generasi muda dalam mengembangkan cara berfikir dan penalaran 
terhadap keilmuan pertanian. Sehingga membuat generasi muda 
mahir terhadap ilmu pertanian tetapi kurang memiliki jiwa dan 
rasa cinta terhadap dunia pertanian. Seringkali generasi muda yang 
memiliki pendidikan formal di bidang pertanian lebih memilih 
bekerja di bidang lain. 
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Pendidikan pertanian secara non formal lebih mampu 
menekankan rasa kecintaan terhadap pertanian dan memberikan 
bekal jiwa kewirausahaan di bidang pertanian. Pengembangan jiwa 
kewirausahaan dengan menanamkan sikap : a) Tekun dan giat dalam 
berusaha, b) Mampu mengambil keputusan, c) Mampu mengambil 
resiko atau kegagalan tanpa putus asa, d) Mampu memenuhi 
kebutuhan sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain, dan e) 
Mampu bertindak sebagai motivator dan inovator dalam kegiatan 
agribisnis. Sebagian besar generasi muda yang memdapatkan 
pendidikan nonformal menjadi pelaku usaha pertanian yang 
profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global. Pendidikan 
pertanian secara informal belum bisa memberikan wawasan yang 
meluas terhadap dunia pertanian. 

Format pendidikan pertanian yang menggabungkan 
pendidiakn formal, nonformal dan informal diharapkan menjadi 
pilihan yang terbaik buat generasi muda pertanian. Aspek 
pembaharuan pendidikan yaitu mengenai :
1. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang dibangun sebagai integrasi antara 
pengajar, peserta didik, masyarakat dan pelaku usaha pertanian. 
Semua peserta didik harus masuk di asrama. Ruang kelas, 
laboratorium, lahan pertanian, pasar dan asrama sebagai tempat 
aktifitas pendidikan dan pengajaran. 
2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan pertanian yang digunakan adalah 
gabungan antara pendidikan formal, nonformal dan informal. 
Semua aktifitas peserta didik mulai bangun tidur sampai tidur lagi 
masuk dalam kurikulum pembelajaran. 

Peserta didik di ruang kelas diajari teori–teori yang disusun 
oleh para ahli untuk melaksanakan percobaan dan penelitian di 
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laboratorium dan lahan pertanian. Kegiatan budidaya tanaman di 
lahan, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian 
sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik melakukan magang 
di petani yang sukses untuk menambah pengetahuan dan wawasan 
terhadap dunia usaha pertanian.

Kurikulum yang diterapkan harus dapat meningkatkan 
kualitas jiwa, ilmu dan keahlian peserta didik. Kualitas jiwa peserta 
didik ditingkatkan dengan pengajaran agama dan pelaksanaan 
ajaran agama. Kehidupan asrama yang terkontrol dan terstruktur 
akan membantu peserta didik untuk lebih mendekatkan diri kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa membuat batin peserta didik menjadi tenang dan emosi 
terkendalikan. Ketika keimanan sudah melekat akan membuat 
peserta didik menjadikan aktifitasnya sebagai ibadah dan semua 
kehidupan di dunia sudah diatur oleh Alloh SWT. Ketika semboyan 
aktifitas di pertanian adalah ibadah akan membuat peserta didik 
lebih semangat dan gigih dalam menjalankan segala usaha di 
pertanian. Peserta didik menjadi kuat dan tidak mudah putus asa 
saat memahami bahwa semua sudah diatur oleh Alloh dan tidak 
ada yang sia sia dengan segala penciptaan-Nya.

Kualitas keilmuan ditingkatkan melalui pembelajaran di 
kelas, diskusi, seminar, magang, penelitian dan percobaan. Keahlian 
peserta didik dapat ditingkatkan melalu kegiatan kewirausahaan. 
Kegiatan berwirausaha akan meningkatkan kreatifitas peserta didik 
dan meningkatkan perekonomian peserta didik.
3. Metode pengajaran 

Metode pengajaran yang dilaksanakan adalah metode 
pembelajaran yang aktif. Peserta didik didorong untuk lebih aktif 
dalam proses belajar mengajar. Hal yang sangat penting dalam 
proses belajar adalah keikhlasan pengajar dan peserta didik. 
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Pengajar ikhlas mengajar dan peserta didik ikhlas dan tunduk untuk 
diajar. Peserta didik yang ikhlas untuk diajar akan melaksanakan 
apa yang diajarkan oleh pengajar, sehingga pemahaman ilmu akan 
menjadi lebih baik.

19. 3 Tantangan Pendidikan Pertanian

Beberapa permasalahan umum yang menyebabkan generasi 
muda pertanian cenderung tidak tertarik bekerja pada sektor 
pertanian, antara lain :
a. Citra sektor pertanian dan profesi petani yang kurang menjamin 

masa depan.

Pertanian selama ini dicitrakan dengan sawah yang 
berlumpur, kotor, panas dan identik dengan pekerjaan orang tua. 
Profesi petani dianggap tidak menjanjikan dan dipandang sebagai 
kelas rendah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dunia pertanian 
perlu diperbaiki citranya baik melalui perbaikan citra kegiatan 
pertanian dan pelaku usaha pertanian. Perbaikan pertanian 
diperlukan usaha–usaha perbaikan yang terencana, sistematis dan 
kontinyu. 

Perbaikan citra pertanian dengan pengembangan daerah–
daerah agrowisata. Pengembangan agrowisata meningkatkan nilai 
jual hasil pertanian dan membuka lapangan kerja baru di bidang 
wisata pertanian dan olahan hasil pertanian. 

Petani sebagai simbol pelaku usaha pertanian harus 
menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah profesi yang profesional 
dan menjanjikan. Membangun citra profesi petani melalui personal 
branding petani sukses. Personal branding merupakan identitas 
yang dapat membedakannya dengan orang lain. Nama almarhum 
Bob Sadino sebaga wirausahawan di bidang pertanian sukses 
perlu diperkenalkan kepada generasi muda bagaimana proses 
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mengawali usaha sampai sukses memiliki lahan budidaya, pabrik 
pengolahan dan swalayan tempat pemasaran produknya. Masih 
banyak lagi profil–profil wirausahawan di bidang pertanian yang 
bisa disampiakan untuk membangun citra petani.
b. Sikap mental priayi yang lebih menyukai pekerjaan menjadi 

pegawai atau karyawan.

Menjadi pegawai atau karyawan akan mendapatkan gaji 
yang rutin setiap mingguan atau bulanan. Seorang karyawan tidak 
akan merisaukan penghasilan, apapun pekerjaannya dan seberapa 
lamanya bekerja, maka pengahsilan akan tetap diterimanya. Seorang 
wirausahawan apabila mengharapkan penghasilan harus bekerja 
lebih keras dan cerdas supaya kegiatan wirausahanya sukses dan 
menghasilkan pendapatan yang baik. Menjadi karyawan atau 
pegawai sebagai pekerjaan yang lebih aman daripada wirausaha.
c. Kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan.

Dunia bisnis merupakan dunia yang tidak pasti dan 
cenderung tidak stabil. Bisnis tidak bisa menjanjikan stabilitas 
dan kemapanan abadi, walupun untuk para pebisnis yang sangat 
berbakat dan berkemampuan tinggi. Mungkin inilah salah 
satu faktor yang menjadikan generasi muda pertanian enggan 
berwirausaha di pertanian. Faktor penyebab generasi muda enggan 
berwirausaha pertanian yaitu : merasa tidak memiliki lahan dan 
modal uang, merasa tidak berbakat dan, merasa resiko bisnis di 
pertanian terlalu besar. 

Penumbuhan jiwa kewirausahaan dilakukan melalui faktor 
eksternal dan internal generasi muda pertanian. Faktor eksternal 
merupakan faktor lingkungan yang secara langsung maupun tidak 
langsung mempengaruhi jiwa kewirausahaan, antara lain yaitu:             
a) Motivasi dari pihak lain (orang tua, istri, kebutuahan hidup dan 
sebagainya) untuk berwirausaha, b) Adanya fasilitas yang tersedia 
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untuk berwirausaha, c) Adanya regulasi pemerintah yang jelas 
dan tidak deskriminatif, d) Suasana politik dan keamanan yang 
kondusif untuk mengembangkan kewirausahaan di pertanian. 
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 
generasi muda pertanian. Perlu adanya doktrin yang kuat terhadap 
generasi muda pertanian mengenai : 1) Modal uang dan lahan 
pertanian bukan satu–satunya kunci sukses wirausaha pertanian,    
2) Kesuksesan wirausaha lebih ditentukan oleh kejelian dan 
keuletan wirausahawan daripada bakatnya dan resiko usaha dapat 
diminimalisir dengan cara membuat perencanaan bisnis yang baik 
(Herawaty, 2016)
d. Kurang membudayanya sikap disiplin dan etos kerja keras.

Usaha di pertanian harus memiliki sikap yang disiplin 
dan etos kerja keras. Petani yang tidak disiplin dalam melakukan 
perawatan tanaman budidaya akan mengalami kegagalan panen. 
Sebagai contoh petani yang menunda pelaksanaan penyiangan 
gulma akan membuat gulma semakin tumbuh besar dan 
mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya. Petani harus 
bekerja keras dalam mengolah tanah, menanam dan merawat 
tanaman budidaya. Apabila petani melaksanakan kerjanya dengan 
santai-santai dapat menyebabkan kegagalan panen.  Jiwa pemuda 
yang ingin beraktifitas semaunya dan ingin kerja nyaman tidak 
akan mampu berusaha di pertanian. Proses pendidikan pertanian 
yang berasrama dengan jadwal kegiataan yang terstruktur akan 
melatih peserta didik menjadi lebih disiplin dan memiliki etos kerja 
yang keras.
e. Tidak ada jaminan kepemilikan tanah dan semakin tingginya 

harga tanah

Alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah industri dan 
perumahan menjadikan lahan pertanian semakin berkurang dan 
harga jual tanah semakin tinggi. Petani semakin tidak mampu 
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bersaing dengan pengusaha non pertanian dalam membeli 
lahan pertanian. Pengusaha non pertanian berani membeli lahan 
pertanian dengan harga 2-3 kali lipat harga umumnya lahan 
pertanian di daerah tersebut. Petani yang tidak memiliki lahan 
pertanian semakin sulit untuk mencari sewaan lahan pertanian 
karena semakin berkurangnya lahan pertanian.
f. Kurangnya infrastruktur di pedesaan

Pedesaan sebagai sentra pertanian seringkali kekurangan 
infrastruktur. Jalan raya dan transportasi sebagai sarana distribusi 
hasil pertanian yang kurang memadai membuat hasil pertanian 
lamban terpasarkan dan biaya transportasi menjadi lebih mahal. 
Biaya transportasi yang mahal membuat selisih harga jual produk 
pertanian antara di pedesaan dan perkotaan menjadi sangat jauh. 
Mahalnya biaya transportasi seringkali membuat harga jual di 
pedesaan menjadi sanggat kecil atau terlalu murah untuk menekan 
harga jual di kota. Belum tersedianya perbankan di pedesaan akan 
menghambat petani dalam mengakses modal dan menghambat 
pembayaran  transaksi jual beli. 
g. Kurang kuatnya posisi tawar organisasi petani

Organisasi petani sebagai wadah memperjuangkan aspirasi 
dan nilai jual petani. Lemahnya organisasi petani kurang bisa 
melindungi kepentingan dan nilai jual hasil pertanian. 
h. Kurangnya kebijakan dan program pemerintah yang 

mendukung dan berpihak pada petani

Kebijakan pemerintah mempengaruhi perkembangan 
pertanian dan kesejahteraan petani. 
i. Globalisasi dan ketidak pastian harga komoditi pertanian

Harga komoditas pertanian sangat ditentukan oleh pasokan 
dan permintaan hasil pertanian. Produk pertanian yang melimpah 
secara global akan menurunkan nilai jual hasil pertanian. 
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19. 4 Membangun Citra Pertanian

Cara mengubah pola pikir dan perilaku generasi muda untuk 
tertarik dengan pertanian :
1. Inspirasi

 Perlu keteladanan tokoh yang dapat dijadikan idola. 
 Pendidik di pertanian harus memberikan qudwah hasanah 

atau keteladanan yang baik dalam melaksanakan pertanian. 
2. Motivasi

 Motivasi ingin menjadi lebih baik, 
 Motivasi dari dalam diri pribadi dan dari luar,
 Sesama pemuda petani saling memotivasi satu sama 

lain supaya saling menguatkan. Sesama manusia saling 
menasehati dalam kebaikan dan kesabaran.

3. Komunitas
 Memiliki wadah untuk pemuda tani saling berbagi ilmu.

Inisiatif menarik minat pemuda di pertanian :
1. Peningkatan kapasitas, pengembangan kepemimpinan,
2. Pengembangan pertanian keluarga dan ekonomi petani,
3. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan, ramah 

lingkungan dan organis,
4. Membangun organisasi pemuda tani,
5. Advokasi kebijakan berbasis hasil penelitian.

Dukungan pemerintah :
1. Menjamin suksesi pertanian keluarga dengan menyediakan 

tunjangan, dukungan teknologi dan pendidikan,
2. Memberikan dukungan modal keuangan,
3. Memberikan peluang pasar dan mengutamakan produk 

pertanian dalam negeri

Strategi pembangunan pemuda Indonesia : 
1) Membangun moral dan budi pekerti luhur, 
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2) Membanguan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, 
3) Membanguan sumberdaya manusisa dengan keteladanan,
4) Membangun semangat juang dan cinta tanah air ,
5) Membangun future mapping.

Wujud pembangunan pemuda : 
1)  Pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi diri,
2)  Pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi 

manajerial, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda,

Prioritas pembangunan kepemudaan : 
1) Pembangunan watak pemuda Indonesia 

Watak pemuda Indonesia dibangun melalui cara :
a) Menanamkan rasa cinta pada Tuhan, 
b) Menumbuhkan rasa tanggungjawab, disiplin, dan mandiri, 
c) Menumbuhkan sikap amanah dan kejujuran, 
d) Menumbuhkan rasa hormat dan sopan santun, 
e) Menumbuhkan sikap kasih sayang dan peduli kerjasama, 
f) Mengembangkan rasa percaya diri, kreatif, dan pantang 

menyerah, 
g) Membangun sikap kepemimpinan, 
h) Menumbuhkan sikap rendah hati, 
i) Membangun sikap toleransi dan cinta damai.

2) Pengembangan kemampuan pemuda 

Pengembangan kemampuan pemuda melalui cara : 
a) Mengembangkan kecerdasan intelektual, 
b) Mengembangkan kemampuan membaca, 
c) Mengembangkan kemampuan matematika, 
d) Meningkatkan rasa percaya diri dan disiplin, 
e) Mengembangkan kemampuan bekerjasama, 
f) Mengembangkan kemampuan menerima dan melaksanakan 

kewajiban, 
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g) Meningkatkan motivasi kuat dalam jiwa pemuda, 
h) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 
i) Meningkatkan kemandirian, sehingga mampu menyelesai-

kan masalah dalam profesi petani.

Pandangan Pemuda Tentang Pekerjaan Pertanian
1. Pertanian sebagai pekerjaan sampingan yang aman dan nyaman

Pemuda pedesaan memilih bertani setelah memiliki pekerjaan 
tetap di luar pertanian dengan alasan bahwa berusahatani itu : 

a) Dapat dikelola pada waktu senggang, 
b) Pertanian itu produktif menghasilkan pendapatan tambahan,
c) Lahan pertanian sebagai kekayaan yang menghasilkan 

pendapatan dan bisa dijual pada saat mendesak, 
d) Lahan pertanian bisa diwariskan kepada ahli waris, 
e) Usahatani sebagai wahana untuk mengurangi rasa kejenuhan 

saat bekerja di luar pertanian. 
2. Pertanian sebagai pendukung bisnis yang potensial

Setiap jenis komoditi tanaman pertanian memiliki nilai 
ekonomis yang beragam. Keberagaman nilai komoditas memberikan 
kekuatan petani dalam memilih komoditas usahataninya. Nilai jual 
komoditas pertanian yang fluktuatif memberikan peluang untuk 
mengembangkan usaha pengelolaan pasca panen. Bisnis pertanian 
akan sangat prospektif dimasa yang akan datang apabila dilakukan 
dengan tekun dan setia. Usahatani menjadi sangat prospektif 
apabila selain membudidayakan, pemuda tani juga menjual sendiri 
hasil panennya ke konsumen.
3. Pertanian sebagai usaha dan pekerjaan yang prospektif

Pertanian menghasilkan berbagai kebutuhan manusia 
terutama pangan, sandang, perabotan keluarga dan kebutuhan 
hidup yang lain. Kegiatan usaha pertanian tidak akan pernah 
berhenti apabila masih ada manusai yang hidup.
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4. Pertanian sebagai usaha dan pekerjaan hari tua

Bekerja di luar sektor pertanian sebagai peluang untuk 
mengumpulkan modal membeli lahan pertanian. Ketika sudah 
pensiun dari perkerjaannya masih memiliki pekerjaan bertani 
mengolah lahan pertanian yang dibelinya.
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BAB. XX

KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA

20. 1 Kebijakan Pangan

Kedaulatan pangan adalah hak rakyat yang harus diwujudkan 
oleh Negara. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
mewujudkan kedaulatan pangan antara lain :
1. Memprioritaskan produksi pertanian lokal untuk menjaga stok 

pangan Nasional, 
2. Memberi kemudahan kepada petani untuk mengakses lahan 

pertanian, air, benih dan modal dengan cara dijalankannya 
: landreform, pinjaman modal pertanian, kebijakan lahan 
pertanian abadi dan berbagai program pendukungnya,

3. Petani diberi kebebasan untuk memproduksi bahan pangan 
yang berkualitas, baik untuk dikonsumsi manusia dan ternak, 
serta baik untuk kelestarian lingkungan dan diproduksi dalam 
jumlah banyak.

4.  Konsumen diberikan kebebasan untuk menentukan bahan 
makan apa yang dikonsumsi, dan berhak mengetahui proses 
budidayanya serta petani pembudidayanya. 

5. Negara berkewajiban melindungi petani dan rakyatnya dari 
produk pertanian impor yang bernilai jual rendah dan impor 
produk pertanian berkualitas rendah

6. Pada masa pelaksanaan perdagangan bebas ini supaya produk 
pertanian Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, maka 
negara berkewajiban : a) Memberikan layanan sertifikasi produk 
pertanian milik petani kecil, b) Memberikan subsidi pertanian, 
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serta c) Membuat unit kegiatan pasca panen untuk menampung 
hasil panen petani yang berlebihan saat panen raya.

7. Petani diberi kesempatan untuk terlibat dalam perumusan 
kebijakan pertanian.

Pembangunan ekonomi masyarakat petani dapat dilakukan 
dengan pembangunan sarana prasarana pertanian. Saluran irigasi, 
jalan dan pasar menjadi begitu vital bagi petani. Pembangunan 
fisik tidak akan dirasakan manfaatnya secara cepat. Pembangunan 
sumber daya petani melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian. 
Pembanguan sumberdaya petani dapat dirasakan dalam jangka 
menengah dan panjang.

20. 2 Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pertanain

 Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap 
pembangunan pertanian :
1. Anggaran Pertanian dalam Pembangunan Daerah,
2. Regulasi (peraturan daerah) pada Sektor Pertanian,
3. Pembinaan dan Alih Teknologi kepada Petani.

Pembangunan ekonomi pedesaan dapat dikelompokkan 
menjadai berbagai macam, antara lain :
1. Pembangunan infrastruktur (seperti jalan, angkutan hasil 

pertanian, saluran irigasi dan drainase). Pembangunan 
infrastruktur memerlukan biaya yang banyak dan hasilnya 
tidak bisa diukur dalam jangka waktu pendek.

2. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk bidang pertanian, 
anggaran ini digunakan untuk membiayai pendidikan bagi 
petani, subsidi pertanian dan mempermudah petani untuk 
mengakses modal.

3. Membentuk bidang khusus dalam mendidik warga Indonesia 
menjadi eksportir hasil-hasil pertanian.
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Lampiran 1. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

1. MANFAAT MATA KULIAH

Pertanian merupakan salah satu kegiatan manusia dalam 
mengelola sumberdaya alam untuk mencukupi kebutuhan pangan 
dan ekonomi manusia. Pengelolaan pertanian yang baik dan tepat 
serta keterpaduan antar komponen pertanian dapat meningkatkan 
produksi hasil pertanian. Kebijakan dan program pemerintah 
dalam bidang pertanian akan menjaga keberlangsungan pertanian.

Kegiatan pertanian merupakan ilmu pengetahuan terapan. 
Pertanian sebagai ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari 
segala aspek sejarah, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
biologis, sosio budaya dan bisnis, serta kebijakan negara dalam 
pembangunan pertanian.

Manusia memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan 
sumberdaya hayati untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui 
proses biologis. Melalui pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu 
Pertanian Terpadu Berkelanjutan diharapkan mahasiswa mampu 
memahami komponen pertanian dan pendukungnya, sehingga 
dapat dilaksanakan dalam kehidupannya dan dikembangkan 
untuk menyukseskan pembangunan pertanian.

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian Terpadu 
Berkelanjutan disampaikan pada semester 1 dengan bobot 2 (2-0) 
SKS. Metode pembelajarannya adalaha sistem KBK (kuliah berbasis 
kompetensi). Mahasiswa diberikan penjelasan materi perkuliahan 
secara ceramah di kelas. Mahasiswa diajak aktif dalam belajar 
melalui penugasan dan permainan. Mahasiswa diberi tugas untuk 
penyusunan makalah sebagai penerapan kompetensi. Mahasiswa 
diajak berkunjung ke sentra pertanian untuk menambah wawasan. 
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Mahasiswa diberi tugas diskusi di kelas.

Mata kuliah ini mempelajari pokok bahasan sebagai berikut : 
sejarah pertanian, profesi petani, aspek biologi (biotik dan abiotik) di 
pertanian, bisnis, pertanian terpadu berkelanjutan dan membangun 
pemuda pertanian.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN, KEMAMPUAN AKHIR YANG 
DIRENCANAKAN SETIAP TAHAPAN DAN INDIKATOR

Capaian pembelajaran (Standar Kompetensi) :

  Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa (A) 
dapat menganalisis (B, c6, p4, a2) komponen pertanian terpadu 
berkelanajutan untuk pengembangan dan pembangunan pertanian 
(C) dengan baik dan benar (D)

No.
Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan
Indikator

1.

Mahasiswa mampu meng-

uraikan ruang lingkup 

ilmu pertanian terpadu 

berkelanjutan

0.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

pertanian dalam arti luas

0.2 Mahasiswa mampu meng-

uraikan komponen pertanian terpadu 

berkelanjutan

2.

Mahasiswa mampu meng-

uraikan sejarah pertanian 

dan Profesi Petani

2.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

sejarah pertanian di Indonesai

2.2 Mahasiswa mampu menguraikan 

profesi petani

3.
Mahasiswa mampu meng-

uraikan agroteknologi

3.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

tanah dan lahan pertanian

3.2 Mahasiswa mampu menguraikan 

lingkungan dan teknologi budidaya 

tanaman

3.3 Mahasiswa mampu menguraikan
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OPT (organisme pengganggu 

tanaman) dan mikroba pendukung 

pertanian

3.4 Mahasiswa mampu menguraikan 

bioteknologi dan biodiversitas

3.5 Mahasiswa mampu menguraikan 

analisis spasial

4.
Mahasiswa mampu meng-

uraikan agrobisnis

4.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

usahatani

4.2 Mahasiswa mampu menguraikan 

pengembangan agribisnis

5.
Mahasiswa mampu meng-

uraikan agroindustri

5.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

panen dan pasca panen

5.2 Mahasiswa mampu menguraikan 

pengembangan agroindustri

6. 
Mahasiswa mampu meng-

uraikan pertanian terpadu 

dan berkelanjutan

6.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

konsep pertanian terpadu

6.2 Mahasiswa mampu menguraikan 

konsep pertanian berkelanjutan

6.3 Mahasiswa mampu menguraikan 

dan menyimpulkan hasil kunjungan 

lapangan pertanian terpadu 

berkelanjutan

7.

Mahasiswa mampu meng-

uraikan pembangunan 

pertanian

7.1 Mahasiswa mampu menguraikan 

pengembangan penyuluhan pertanian

7.2 Mahasiswa mampu menguraikan 

pembangunan pemuda pertanian

7.3 Mahasiswa mampu menguraikan 

kebijakan pertanian di Indonesia
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4. ORGANISASI MATERI

248 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa (A) dapat 
menganalisis (B, c6, p4, a2) komponen pertanian terpadu 
berkelanajutan untuk pengembangan dan pembangunan 

pertanian (C) dengan baik dan benar (D) 

1. Menguraikan 
ruanglingkup PIPTB 

2. Menguraikan sejarah pertanian dan 
profesi petani 

3. Menguraikan 
agroteknologi 

4. Menguraikan 
agrobisnis 

5. Menguraikan 
agroindustri 

6. Menguraikan 
pertanian terpadu dan 

berkelanjutan 

7. Menguraikan 
pembangunan 

pertanian 

Mahasiswa mampu mengembangkan PTB 
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6. STRATEGI PEMBELAJARAN

Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem SCL 
(Student Centered Learning).Dengan demikian diharapkan mahasiswa 
mampu mengevaluasi dan menyampaikan gagasannya. Berbagai 
strategi instruksional juga akan digunakan dalam perkuliahan ini, 
sebagai contoh : untuk beberapa pertemuan dosen memberi kuliah 
singkat pada awal pertemuan untuk memberi penjelasan dan 
kerangka berfikir bagi mahasiswa dalam mempraktekkan teori. 
Pelaksanaan SCL dengan cara diskusi dan dialog yang dilengkapi 
dengan penggunaan LCD, Gambar dan Video, serta pendekatan 
inkuiri yaitu penyelesaian tugas, penyusunan dan penyajian 
makalah, review buku dan jurnal.

7. TUGAS-TUGAS
• Laporan hasil observasi (Kunjungan lapangan) secara 

individual : tugas menyelesaikan analisa kegiatan pertanian 
terpadu dilaksanakan secara individual sesuai dengan hasil 
kunjungan lapangan.

• Makalah : suatu karya ilmiah berupa paparan pertanian yang 
disesuaikan dengan pokok bahasan. Makalah dipresentasikan 
di kelas. 

• UTS : ujian secara serentak yang dilaksanakan oleh Universitas 
pada saat tengah semester. Soal ujian berupa tes uraian.

• UAS : ujian serentak yang dilaksanakan oleh Universitas pada 
saat akhir semester. Soal ujian berupa tes uraian.

8. EVALUASI KRITERIA PENILAIAN

Bobot penilaiana semester adalah sebagai berikut :
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Bobot Penilaian
Komponen Bobot Penilaian %

Kuliah

Keaktifan

Kuis

Tugas

UTS

UAS

10

10

15

15

25

Observasi (Kunjungan Lapangan)

Keaktifan

Laporan Observasi

5

20

Jumlah 100 %

Grading Schame Penilaian Perkuliahan

1. Keaktifan 

Kriteria 1 : Berusaha mencapai yang terbaik
SKOR DESKRIPSI
81> Selalu ingin menjadi yang terbaik, mengumpulkan tugas 

dengan mutu yang jauh lebih baik dari yang disyaratkan 

dosen

61 – 80 Memenuhi persyaratan tugas yang diberikan oleh dosen

41 – 60 Kualitas saat mengumpulkan tugas tidak sesuai ketentuan

< 40 Tidak mengumpulkan tugas
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Kriteria 2 : Bertanya secara kritis
SKOR DESKRIPSI

81>

Dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan pertanyaan 

yang mengandung jawaban analisis dan evaluative, baik ter-

tulis maupun lisan

61 – 80

Dapat bertanya secara analitis dan evaluative, tidak hanya 

pertanyaan yang bersifat deskriptif saja

41 – 60

Tidak malu bertanya walaupun pertanyaanya kurang kritis, 

baik tertulis maupun lisan

< 40 Tidak pernah bertanya

Kriteria 3 : Rasionalisasi Argumen

SKOR DESKRIPSI

81>

Argumen runtut, didasarkan pada pemikiran yang logis, 

membuat pembaca/pendengar yakin

61 – 80
Argumen runtut, didukung beberapa fakta logis

41 – 60

Argumen runtut, diberi dasar pemikiran  namun kurang 

menyakinkan

21 - 40

Argumen kurang dapat diikuti dan tidak didukung oleh 

beberapa pernyataan yang menyakinkan

< 20 Tidak mampu memberikan argument
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Kriteria 4 : Menghargai Pendapat Orang Lain

SKOR DESKRIPSI

81>

Selalu mendengar pendapat orang lain sebelum menyam-

paikan pendapat pribadi

61 – 80

Menerima pendapat orang lain, namun kurang mempertim-

bangkan pendapat dalam membuat keputusan

41 – 60
Kurang mampu mendengar pendapat orang lain

< 40
Tidak peduli dengan keberadaan orang lain

Tugas menyusun makalah dan laporan  observasi lapangan

No NILAI UNSUR dan KRITERIA
1 (20 %)

5

4

3

2

1

Pendahuluan

Menyatakan jelas latar belakang dan tujuan 

pe nyususnan makalah/laporan observasi sesuai 

dengan judulnya

Lebih lemah dari versi 5

Pendahuluan terlalu panjang, latar belakang 

penyususnan makalah tidak jelas

Lebih lemah dari versi 3

Latar belakang dan tujuan penyususnan makalah/

laporan observasi tidak sesuai dengan judulnya
2 (75 %)

5

4

Pembahasan

Mengemukakan pendapat yang didukung dengan 

teori sesuai dengan topik bahasan makalah/laporan 

observasi

Lebih lemah dari versi 5
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3

2

1

Pembahasan tidak didukung teori

Lebih lemah dari versi 3

Hanya menyatakan teori tanpa ada penjelasan/

pembahasan

3 (5 %)

5

4

3

2

1

Kesimpulan

Menarik kesimpulan sesuai pembahasan dan judul 

dengan jelas

Lebih lemah dari versi 5

Hanya menyatakan ulang judul makalah/laporan 

observasi

Lebih lemah dari versi 3

Kesimpulan tidak ditulis

Kriteria Penilaian
CODE SCORE INTERVAL EXP.
A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D

91 - 100

86 - 90

81 - 85

76 - 80

71 - 75

66 - 70

61 - 65

56 - 60

51 - 55

0 - 50

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Fail

Fail

9. TATA TERTIB

9.1  Tata Tertib di Ruang Kuliah
1. Mahasiswa harus hadir tepat waktu, keterlambatan maksimal 

15’.
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2. Pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah 
disepakati

3. Mahasiswa berpakain rapi dan bersepatu
4. HP dimatikan
5. Boleh membawa minuman dan permen

9.2  Tata tertib Observasi (Kunjungan Lapangan)
1. Mahasiswa harus hadir tepat waktu, keterlambatan ditinggal
2. Mahasiswa berpakain rapi
3. Membawa perlengkapan observasi
4. Membuat laporan observasi

9.3  Tata Tertib Ujian
1. Berpakaian rapi dan bersepatu serta berjas almamater
2. Kehadiran syarat untuk UAS minimal 75 %
3. Waktu UTS dan UAS, tas dan HP ditaruh di depan, tidak 

bekerjasama dan tidak nyontek
4. Ketahuan bekerjasama dan nyontek, mendapatkan hukuman 

sesuai peraturan Universitas.
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