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Penggunaan Lahan Pertanian
Dari total luas lahan Indonesia, tidak terrnasuk Maluku dan Papua (tidak ada data),
sekitar 64.783.523 ha lahan digunakan untuk pekarangan, tegalan/kebun/ladang/huma,
padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, lahan untuk kayu-kayuan,
perkebunan dan sawah (BPS, 2001). Data statistik lahan pertanian selama 15 tahun
terakhir (BPS, 1986-2000) memperlihatkan bahwa perluasan lahan pertanian
berkembang sangat lambat. Terutama lahan sawah sebagai penghasil utama pangan ;
berkembang dari 7,77 juta ha pada tahun 1986 menjadi 8,52 juta ha pada tahun 1996,
dan selanjutnya cenderung menyusut menjadi 7,79 juta ha pada tahun 2000.
Begitu juga untuk pertanian lahan kering (tegalan/kebun/ladang/huma), secara
keseluruhan tidak banyak berkembang. Namun, yang berkembang pesat adalah lahan
perkebunan yaitu dari 8,77 juta ha pada tahun 1986 meningkat menjadi 16,71 juta ha
pada tahun 2000 (Gambar 1), terutama untuk komoditas kelapa sawit, karet dan kelapa
(Gambar 2).
Dari gambar tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan tanaman pangan relatif
lebih tertinggal jauh dibandingkan tanaman perkebunan.
Potensi Sumberdaya Lahan
Berdasarkan hasil evaluasi lahan pada skala eksplorasi (skala 1 :1.000.000) untuk
seluruh wilayah Indonesia, diperoleh data bahwa lahan-lahan yang sesuai untuk
pertanian seluas 100,7 juta ha, terdiri dari lahan sesuai untuk tanaman pangan
seluas24,6 juta ha lahan basah dan 25,3 juta ha lahan kering, serta seluas 50,9 juta ha
sesuai untuk tanaman tahunan (Puslitbangtanak, 2002).
Dari Tabel1 terlihat bahwa lahan yang sesuai untuk berbagai tanaman (pangan dan
perkebunan) temyata sebagian besar telah dimanfaatkan, sehingga di masa yang akan
datang lahan pertanian ini akan semakin langka dan akan bersaing dengan kebutuhan
non pertanian (pemukiman, industri, infrastruktur, dll). Hanya di Papua dan Kalimantan
yang masih tersisa lahan cukup luas, hanya saja untuk Papua data penggunaan lahannya
tidak tersedia, sehingga lahan yang berpotensi mungkin pada kenyataannya akan lebih
kecil. Di Bali dan Nusa Tenggara, penggunaan lahan telah melebihi dari luas
potensinya.
Altematif Pemecahan
Peningkatan produksi pertanian lahan sawah sulit dilakukan mengingat tingkat
produktivitas yang sekarang sudah cukup tinggi (Iebih tinggi dari produksi padi ratarata negara Asia). Dengan demikian peningkatan input tidak lagi berpengaruh terhadap
peningkatan produktivitas (leveling off). Rata-rata indeks pertanaman (IP) padi sawah
di Jawa mencapai 1,6-1,8 dalam setahun, sementara di Sumatera dan Kalimantan sekitar
0,9-1,4 dan 0,3-0,7. Peningkatan IP dihadapkan kepada kendala tidak cukupnya air
irigasi dan serangan hama/penyakit.

Usahatani tanamanpangan dan hortikultura semusim pada lahan kering, baik
tegalan/kebun maupun ladang/huma, di luar Jawa umumnya belum optimal, terlihat dari
rendahnya nilai indeks pertanaman (IP) dan rendahnya produksi per hektamya.
Usahatani tanaman pangan dan hortikultura (sayuran, buah dan tanaman hias semusim),
yang memanfaatkan lahan dengan lereng >15%, dengan bentuk wilayah berbukit dan
bergunung, tanpa menerapkan usaha konservasi tanah dan air, sehingga tingkat erosi
yang terjadi cukup besar, menurunkan potensi sumberdaya lahan dan air, serta degradasi
lingkungan di masa depan.
Dalam kurun waktu 1986-2000 (Gambar 2), pada lahan kering di luar Jawa terjadi
perubahan penggunaan lahan yang cukup berarti, dengan berkembang pesatnya wilayah
perkebunan baru dengan komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karel, kelapa, kopi, dan
lada. Bahkan di banyak daerah, seperti di beberapa wilayah transmigrasi di propinsi di
Sumatera dan Kalimantan, terjadi pergeseran pola usahatani yang awalnya berbasis
tanaman pangan menjadi pola perkebunan. Pergeseran ini dapat dianggap sebagai suatu
kemajuan yang berarti bagi subsektor perkebunan dan untuk lahan yang berlereng
curam pergeseran ini juga dapat dianggap rnemberikan konbibusi dalam peIestarian
lingkungan.
Pengembangan komoditas perkebunan terutama kelapa sawit dan karet di luar Jawa
yang diusahakan oleh perkebunan negara maupun swasta, pada umumnya diusahakan
pada lahan-lahan berlereng <15 %, dengan bentuk wilayah datar, berombak, sampai
bergelombang, yang secara biofisik dan lingkungan, lahan tersebut juga sangat sesuai
pula untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Persaingan
penggunaan lahan akan semakin besar pada lahan-lahan datar bergelombang tersebut,
sehingga dapat terjadi bahwa usaha pertanian lainnya harus beralih ke daerah yang
berbukit dan bergunung dengan lereng yang curam atau bahkan merambah ke kawasan
hutan. Berdasarkan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, beberapa upayaupaya yang mungkin bisa diimplementasikan, di antaranya:
1. Peranan lahan sawah dalam penyediaan kebutuhan pangan nasional (beras) akan tetap
dominan, sehingga upaya pokok "Perluasan Areal Tanam" adalah kebijakan nasional
yang tepat. Namun, pencetakan sawah baru memerlukan biaya investasi tinggi dan
waktu yang cukup lama untuk menstabilkan tanah agar mampu berproduksi secara
normal. Untuk menunjang keberhasilan produksi lahan sawah baru tersebut, sering kali
masih diperlukan pembangunan waduk berikut jaringan irigasinya. Kondisi seperti ini
akan sulit terealisasi dalam jangka pendek, sehingga upaya ini diusulkan sebagai
program jangka rnenengah atau jangka panjang,
2. Besarnya investasi yang akan dikeluarkan untuk pencetakan sawah baru di luar Jawa,
maka pemerintah perlu rnerumuskan langkah-langkah operasional untuk mengurangi
terjadinya konversi lahan sawah irigasi produktif terutama di Jawa dan kota-kota besar
seluruh Indonesia. Gagasan pembentukan lahan pertanian abadi (sawah abadi) menjadi
sangat penting, karena konversi lahan dapat menimbulkan dampak luas terhadap
pencapaian ketahanan pangan dan pembangunan nasional.

3. Pada usahatani tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering terutama
di luar Jawa, permasalahan yang sering dijumpai adalah IP dan tingkat produksi rendah,
akibat dari kendala biofisik lahan berupa tanah masam dengan tingkat kesuburan alami
rendah. Selain itu, lahan kering sering dihadapkan kepada masalah kekurangan air.
Persepsi selama ini bahwa usaha pertanian lahan kering tidak perlu menerapkan
pengairan, merupakan pendapat yang kurang tepat. Berdasarkan beberapa hasil
penelitian, temyata IP dan produksi pertanian lahan kering dapat ditingkatkan secara
signifikan dengan adanya pengairan.
4. Pengembangan pertanian lahan kering di luar Jawa dapat ditempuh dengan
memanfaatkan lahan yang menurut istilah BPS, berupa "Iahan yang sementara tidak
diusahakan", yaitu seluas 11,7 juta ha. Lahan ini seringkali disebut sebagai lahan tidur,
atau lahan terlantar, yang umumnya berupa alang-alang dan/atau semak belukar. Dari
luasan tersebut, lahan yang sudah diidentifikasi dan berpotensi untuk perluasan areal
pertanian seluas 1 ,08 juta ha, tersebar di 13 propinsi.
5. Usahatani lahan kering tanaman pangan dan hortikultura (sayuran) pada dataran
tinggi sering dilakukan pada lahan-lahan dengan bentuk wilayah berbukit-bergunung
dengan lereng di alas >15%. Penerapan usaha konservasi tanah dan air yang murah dan
mudah diterapkan masyarakat perlu dilakukan untuk menekan laju erosi yang
mengangkut lapisan alas tanah dan mengakibatkan merosotnya produktivitas tanah.
Tanaman hortikultura merupakan potensi sumber pertumbuhan baru untuk komoditas
andalan guna mencapai pertanian yang tangguh.
6. Lahan yang subur dan sesuai untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian
semakin berkurang dari tahun ke tahun karena terjadi persaingan penggunaan lahan
antara berbagai sektor, baik sektor pertanian maupun non pertanian. Dalam sektor
pertanian sendin, persaingan itu telah dan masih akan terjadi di seluruh wilayah
Indonesia, terutama antara tanaman pangan dan perkebunan.

Sebagai penutup, dengan luas lahan pertanian yang ada saat ini ternyata belum mampu
memenuhi kebutuhan pangan nasional. Di lain pihak, lahan yang berpotensi untuk
pengembangan dan per1uasan pertanian semakin terbatas di masa yang akan datang,
apalagi dengan laju pertumbuhan penduduk yang 1,6%/tahun. Bagaimana strategi kita
khususnya Departernen Pertanian, agar bisa lebih mengarahkan sistem pertanian di
Indonesia. Apakah arah pengembangan pertanian ke depan akan lebih dipacu untuk
tanaman pangan atau tanaman perkebunan, atau akan dipacu untuk keduanya? Pilihan
yang manapun masing-masing mempunyai nilai positif dan negatif, yang tentunya perlu
diiringi dengan penanganan serius dari berbagai pihak terkait, sehingga permasalahan di
atas secara perlahan-lahan dapat sedikit berkurang.
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