Peran BPTP Dalam Penelitian Berwawasan Ekoregion

PERAN BPTP DALAM PENELITIAN BERWAWASAN EKOREGION
A. Arivin Rivaie dan Effendi Pasandaran

PENDAHULUAN
Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka pembangunan pertanian
harus diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional
sebagaimana diamanatkan konstitusi, yaitu mewujudkan Indonesia mandiri, maju,
bermartabat, adil dan makmur. Kerangka konseptual yang dipandang paling sesuai untuk
mewujudkan arah pembangunan tersebut ialah: (a). Pada tataran nasional Pembangunan
Ekonomi berdasarkan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan; dan (b). Pada tataran
sektoral Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan paradigma
biokultura (Biroren Kemtan, 2013).
Pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di dalam negeri saja tetapi juga berkaitan
dengan hubungan antar negara di tataran internasional, kondisi lingkungan, semakin
berkurangnya luas hutan, keanekaragaman hayati di daratan maupun di laut, serta angka
kepunahan sumber daya hayati yang melebihi ambang batas. Kondisi tersebut juga lebih
diperburuk oleh perubahan iklim, polusi, pengasaman dan eksploitasi wilayah pantai. Berbagai
perubahan mendasar yang terjadi pada sumber daya alam lainnya juga telah menyebabkan
penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya dan lingkungan strategis. Dengan demikian,
proses pembangunan yang terjadi pada saat ini perlu diperkuat dengan komitmen pada
pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan penyediaan sarana dan prasarana
pertanian agar setiap kebijakan pembangunan selalu mengedepankan kepentingan ekonomi,
sosial dan lingkungan secara berimbang (Biroren Kemtan, 2013).
Paradigma Pertanian untuk Pembangunan berpandangan bahwa pertanian memiliki
multi-fungsi strategis, yang mencakup katalisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi,
pemantapan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,
pemantapan stabilitas sosial, ekonomi dan politik, serta pemeliharaan kualitas lingkungan dan
sumber daya alam oleh karena itu mesti dijadikan sebagai poros dan motor penggerak proses
transformasi berimbang antar sektor dalam peta jalan pembangunan nasional sebagai
perwujudan dari prinsip rel ganda. Pembangunan nasional, lebih-lebih pembangunan
pertanian terpadu, dilaksanakan dengan sebesar-besarnya berbasis pada sumber daya
(mencakup sumber daya manusia, sosial-budaya, alam, kapital, lingkungan) lokal dan dengan
perspektif berkelanjutan. Pelaku, modal dan pasokan barang asing merupakan komplemen
sinergis atau pengisi kekosongan sumber daya lokal. Pertanian ditumbuh kembangkan
berdasarkan kesesuaian sumber daya dan aspirasi petani spesifik lokasi, dan
pembangunannya dikelola dengan prinsip desentralisasi sehingga terbangun suatu struktur
industri pertanian dan pangan nasional yang terdiversifikasi secara dinamis, efisien, tangguh,
kompetitif dan progresif. Dengan kata lain, pembangunan pertanian dilaksanakan dengan
prinsip keunggulan komparatif wilayah untuk mencapai kedaulatan pangan dan pertanian
nasional. Sistem pertanian yang dijalankan bertumpu pada tiga landasan berimbang, yakni
berorientasi pada kesejahteraan sosial petani, pekerja dan masyarakat sekitar, ramah
lingkungan dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani dan pengusaha secara
berkesinambungan. Dengan kata lain, perekonomian yang nantinya tercipta dibangun melalui
sistem ekonomi yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya yang kita miliki di setiap
daerah, dengan pelaku ekonomi yang tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek
melainkan yang mampu melihat kepentingan jangka panjang. Selain itu, inovasi teknologi
harus terus-menerus menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mengingat
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kebijakan/kelembagaan sebagai hasil dari kegiatan penelitian merupakan salah satu faktor
kunci dalam peningkatan produktivitas pertanian (Biroren Kemtan, 2013).
Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, maka rencana pembangunan di daerah diwajibkan berbasis ekoregion.
Peta dan deskripsi ekoregion pun harus diterapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) di daerah yang telah ditetapkan masuk dalam suatu wilayah ekoregion. UU Nomor
32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
disusun dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang
didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis ekoregion.
Desentralisasi pembangunan nasional termasuk pembangunan pertanian dilaksanakan
untuk memberikan peran lebih besar kepada daerah dalam menentukan prioritas komoditas
dan usaha pertanian sesuai keunggulan kompetitif daerah. Oleh karena itu, teknologi yang
tersedia di suatu daerah tertentu hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung
wilayah tersebut. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
350/Kpts/OT.210/6/2001 tanggal 14 Juni 2001, Tugas pokok dari BPTP adalah melaksanakan
pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
Dalam kaitan ini, di tingkat provinsi, kelembagaan yang berfungsi mengkaji teknologi
pertanian dan menyebarkan bahan-bahan informasi pertanian untuk mempercepat alih
teknologi kepada pengguna adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Sehubungan
dengan hal di atas, maka tulisan ini berisi ulasan tentang peranan Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) dalam penelitian/pengkajian yang berwawasan ekoregion, khususnya status
kegiatan pengkajian berkaitan dengan pembuatan dan pemanfaatan Peta AEZ yang
merupakan salah satu program utama di setiap BPTP dikaitkan dengan kondisi saat ini.
KONSEP DASAR DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERWAWASAN
EKO-REGIONAL
Pengertian Eko-regional
Berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan
ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. UU No 32 Tahun 2009 ini
memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Basis
Ekoregion ini perlu segera diimplementasikan mengingat pembangunan sekarang yang
berbasis administratif terbukti banyak menimbulkan pencemaran lingkungan di berbagai
daerah dan selain minimnya koordinasi yang menandakan perlunya sinergitas berbagai pihak
dalam penyusunannya.
Dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup (pengelolaan), akan selalu ada
kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pemanfaatan (termasuk penataan dan pemeliharaan),
pengendalian, pemulihan dan juga pengembangan kawasan lingkungan hidup. Pembangunan
berkelanjutan adalah upaya pelestarian yang paling baik, karena dalam prosesnya akan selalu
memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat dijadikan modal pembangunan
untuk generasi-generasi selanjutnya. Untuk itu, sebelum melakukan pengelolaan hendaknya
ditentukan terlebih dahulu nilai dari daya dukung lingkungan yang menjadi targetnya. Dalam
penentuan daya dukung suatu kawasan perlu diperhatikan setidaknya tiga aspek utama, yaitu
ekologi, ekonomi dan sosial. Hal ini penting mengingat bahwa interaksi antara kegiatan
pengelolaan dengan ekosistem dari kawasan tersebut akan tergambarkan dengan sangat
kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang multidimensi. Proses perencanaan
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pembangunan dengan konsep daya dukung mengandung pengertian adanya kemampuan dari
alam dan sistim lingkungan buatan untuk mendukung kebutuhan yang melibatkan
keterbatasan alam yang melebihi kemampuannya, yang secara tidak langsung dapat
menyebabkan degradasi atau kerusakan lingkungan. Keterbatasan fisik lingkungan dapat
ditoleransi jika terdapat kompensasi biaya untuk menghindari resiko atau bahaya yang terjadi.
Dengan demikian pembangunan hanya dapat dilakukan pada tempat yang memiliki zona
potensial. Selain aspek fisik, daya dukung juga tergantung pada kondisi sosial, masyarakat,
waktu dan tempat (Suryanto, 2007).
Daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan sebidang lahan dalam mendukung
kehidupan manusia (Soemarwoto, 2001). Kemudian Notohadiprawiro (1991) menjelaskan
bahwa daya dukung tersebut dinilai menurut ambang batas kesanggupan lahan sebagai suatu
ekosistem untuk menahan keruntuhan akibat dampak penggunaan. Pembahasan daya
dukung meliputi: tingkat penggunaan lahan, pemeliharaan mutu lingkungan, tujuan
pengelolaan, pertimbangan biaya pemeliharaan dan kepuasaan pengguna sumber daya .
Kemudian Notohadiprawiro (1991) menjelaskan bahwa tata ruang secara umum memenuhi
kriteria kesesuaian lahan, wawasan lingkungan dan wawasan ekonomi bila diterapkan secara
bersama-sama. Penggunaan lahan di bawah kelayakan memang memenuhi kriteria
kesesuaian, namun potensi ekonomi lahan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Pemanfaatan
yang melampaui ukuran kelayakan berarti melanggar kedua kriteria tata guna lahan
(kesesuaian dan wawasan lingkungan). Dalam hal ini penggunaan lahan terpaksa disubsidi
dengan bahan dan energi berupa teknologi, sehingga lahan digunakan secara tidak efisien
dan menjadi suatu sistem yang mantap semu (metastable).
Setiap daerah memiliki karakteristik geografi yang berbeda-beda serta ditambah
dengan kegiatan manusia dengan berbagai kepentingannya, sehingga daya dukung
lingkungan akan sangat bervariasi. Di daerah yang kondisi daya dukung lingkungannya masih
relatif baik, sebagian masyarakat masih kurang memperhatikan dampak lingkungan sehingga
mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan. Hal ini akan dapat berlaku sebaliknya,
yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia akan berkurang.
Perkembangan teknologi dan kemajuan industri akan berdampak pada kualitas daya dukung
lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri (Sunu, 2001). Lingkungan
yang berada di sekitar kita sangat bervariasi, hal ini juga menunjukkan bervariasinya
kemampuan pendukung dari lingkungan tersebut. Daya dukung tidak mutlak, melainkan dapat
berkembang sesuai dengan faktor yang mendukungnya, yaitu faktor geografi (iklim,
perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi); faktor sosial budaya dan iptek (Supardi, 1994).
Dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, merinci daya dukung lingkungan menjadi tiga, yakni daya dukung
lingkungan alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial.
Namun, UU ini tidak merinci lebih jauh bagaimana daya dukung tersebut dapat diukur ataupun
dihitung. Ada beberapa kebutuhan informasi sumber daya lahan yang diperlukan diketahui,
yaitu : tanah, iklim, topografi dan formasi geologi, vegetasi dan kondisi sosial ekonomi.
Informasi tentang tanah pada akhirnya akan menunjukkan kondisi keragaman sifat lahan yang
sangat penting dalam penilaian kemampuan lahan serta tindakan-tindakan budidaya yang
diperlukan.
Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik
wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan
dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Yang dimaksud
dengan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka
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dapat diketahui komponen yang ada di dalam lingkungan hidup antara lain adalah ruang,
manusia dan aktivitas.
Dalam UU No. 32 Tahun 2009 selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam mengatasi berbagai
permasalahan, telah ditetapkan perangkat hukum perlindungan dan pengelolaan terhadap
lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini, perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup yang meliputi kebijakan : (1) Kebijakan Perencanaan; (2) Kebijakan
Pemanfaatan; (3) Kebijakan Pengendalian; (4) Kebijakan Pemeliharaan; (5) Kebijakan
Pengawasan; (6) Penegakan Hukum.
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui
tahapan-tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan
penyusunan RPPLH.
a. Inventarisasi Lingkungan Hidup.
Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan lebih mengetahui
potensi sumber alam di darat, laut maupun di udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna
dan lain sebagainya serta produktifitasnya yang diperlukan bagi pembangunan. Inventarisasi
lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya
alam : (1) Potensi dan ketersediaan; (2) Jenis yang dimanfaatkan; (3) Bentuk penguasaan;
(4) Pengetahuan pengelolaan; (5) Bentuk kerusakan; (6) Konflik dan penyebab konflik yang
timbul akibat pengelolaan. Contoh kegiatan dalam inventarisasi ini adalah antara lain : (1)
pemetaan dasar wilayah darat dan wilayah laut, (2) pemetaan geologi dan hidrogeologi, (3)
pemetaan agroekologi, (4) pemetaan vegetasi dan kawasan hutan, (5) pemetaan kemampuan
tanah, (6) penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air, (7) inventarisasi
dan pemetaan tipe ekosistem dan (8) kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian
dan pengembangan teknologi. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion
dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya
alam.
b. Penetapan Wilayah Ekoregion
Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :
(1) karakteristik bentang alam; (2) daerah aliran sungai; (3) iklim; (4) flora dan fauna; (5)
sosial budaya; (6) ekonomi; (7) kelembagaan masyarakat; dan (8) hasil inventarisasi
lingkungan hidup.
c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan
secara hirarkis. Acuan penyusunan RPPLH adalah : (1) RPJMN (nasional); (2) RPJMD (Prov,
Kab/Kota). RPPLH diatur dengan Peraturan Pemerintah (nasional) atau Peraturan Daerah
(provinsi dan kabupaten/kota).
Metode Umum Dalam Penelitian Sistem Pertanian
Apa yang disebut dengan Penelitian eko-regional merupakan paradigma baru dalam
penelitian pertanian, yang dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari
Penelitian sistem usahatani. Langkah-langkah yang digunakan dalam kedua pendekatan
penelitian tersebut relatif sama, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan pada tingkat hirarkis
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di mana kegiatan-kegiatan penelitian berfokus maka akan berbeda unit-unit intervensi dan
beberapa alat yang digunakan.
Shaner et al. (1982) menunjukkan bahwa aplikasi pendekatan penelitian dalam sistem
usahatani bervariasi menurut mandat organisasi, jenis sistem yang dianalisis, karakteristik
biofisik dan sosial ekonomi wilayah sasaran dan kelompok penerima manfaat, dan preferensi
administrator dan tim penelitinya, hal yang sama berlaku untuk penelitian eko-regional (Pun
et al., 1998). Terlepas dari semua variabel tersebut, dengan beberapa varian kecil dalam
langkah-langkah prosedural, suatu metodologi yang umum digunakan, dengan langkahlangkah dasar yang sama seperti untuk penelitian sistem usahatani, yaitu pemilihan lokasi,
deskripsi dan karakterisasi lokasi, perencanaan penelitian on-farm, pengujian on-farm,
penyebaran hasil, dan evaluasi proses (analisis dampak).
Pendekatan Penelitian Sistem Usahatani
Dalam penelitian sistem usahatani (Farming System Research), keseluruhan
komponen suatu usahatani sebagai suatu sistem, yang berfokus pada saling ketergantungan
antara komponen di bawah kendali anggota-anggota rumah tangga pertanian, dan bagaimana
komponen ini dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, biologis dan sosial-ekonomi yang tidak
berada di bawah kendali mereka (Shaner et al., 1982). Pengalaman-pengalaman dari
penelitian sistem usahatani yang dikembangkan oleh beberapa lembaga di negara-negara
sedang berkembang telah menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki manfaat. Akan tetapi
juga memiliki keterbatasan, yaitu pendekatan ini bukanlah obat mujarab. Proyek-proyek
penelitian sistem usahatani yang tidak dirancang dengan baik tidak akan membantu
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani kecil. Jika masalah-masalahnya tidak
diidentifikasi dengan benar, lingkungan biofisik dan sosial-ekonomi tidak dipahami,
penelitiannya tidak dilakukan dengan mengikuti metode ilmiah yang tepat, dan/atau petani
dan penyuluh tidak secara aktif terlibat dalam seluruh proses, penelitian sistem usahatani
tidak akan membuat banyak perbedaan dibandingkan dengan penelitian pertanian
konvensional lainnya.
Secara ringkas penelitian sistem usahatani adalah berorientasi, sesuai permintaan,
pemecahan masalah petani, komprehensif, interdisipliner, saling melengkapi, berulang dan
dinamis (Shanner et al., 1982). Penelitian ini berorientasi petani dan sesuai permintaan karena
memperhatikan kondisi petani dan mengintegrasikannya ke dalam proses penelitian dan
pengembangan. Penelitian ini adalah pemecahan masalah, karena berusaha untuk mencari
masalah-masalah yang dapat dikaji dan peluang-peluang dalam sistem tersebut, dan mencari
solusinya. Juga bersifat komprehensif, karena mempertimbangkan seluruh aktivitas pertanian
bahkan di luar lingkup usahatani. Bersifat interdisipliner, karena peneliti-peneliti dengan latar
belakang yang berbeda dan para penyuluh bekerja dengan petani untuk mengidentifikasi
masalah dan menemukan solusinya. Baru-baru ini, evolusi dari sistem pertanian tradisional ke
arah penelitian eko-regional telah membawa para peneliti agro-ekologi untuk ikut menilai
dimensi ekologi dari keberlanjutan sistem-sistem pertanian dan ilmuwan politik dan ahli
makro-ekonomi untuk membantu memahami alasan di balik kebijakan yang mempengaruhi
sistem-sistem tersebut (Pun and Sere 1995).
Pendekatan Penelitian Eko-Regional Dalam Pertanian
Baik Revolusi Hijau dan pendekatan penelitian sistem usahatani tidak merespon
sebagaimana harusnya terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan. Salah satu kritik
utama Revolusi Hijau adalah bahwa di bawah pendekatannya teknologi-teknologi dihasilkan
untuk memenuhi kebutuhan pangan dari penduduk yang kelaparan, namun dampaknya
terhadap lingkungan tidak diperhitungkan (Sachs 1986). Penelitian sistem usahatani berfokus
pada usahatani sebagai unit intervensi, membatasi kesempatan untuk secara tepat menangani
pengelolaan sumber daya alam di luar batas-batas suatu usahatani. Meskipun teknologi yang
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dikembangkan melalui pendekatan penelitian sistem usahatani dapat membantu mencegah
kerusakan lingkungan, agregasi efek pada usahatani-usahatani secara individu pada tingkat
yang lebih tinggi dari resolusi (misalnya DAS) perlu dipertimbangkan.
Sebagai suatu jawaban terhadap kekurangan-kekurangan tersebut, pada tahun 1993
Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) mengadopsi pendekatan
penelitian eko-regional sebagai suatu strategi untuk menghubungkan peningkatan
produktivitas pertanian dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Pun et
al., 1998). Peningkatan-peningkatan dalam produktivitas pertanian ditujukan kearah
pengentasan kemiskinan dan peningkatan keamanan generasi sekarang, sedangkan
pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan akan menjamin hal yang sama bagi
generasi mendatang.
Meskipun tidak ada definisi yang tepat untuk penelitian eko-regional, Rabbinge (1995)
mengusulkan karakteristik berikut terkait dengan hal tersebut:
1. Berkaitan dengan suatu daerah, bukan dengan suatu usahatani secara individu, bukan
dengan unit geografi (misalnya provinsi) dan tidak dengan daratan atau pulau.
2. Menjembatani kesenjangan antara ilmu dasar dan terapan, dan antara ilmu-ilmu biofisik
dan sosial-ekonomi.
3. Meluruskan asumsi yang keliru bahwa lingkungan adalah variabel kekuatan yang
independen.
4. Memungkinkan suatu studi yang sistematis pada perubahan-perubahan penggunaan lahan
dan sistem pertanian.
Kata 'eko' mengisyaratkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada zona agro-ekologi
dengan menekankan pada pemecahan masalah-masalah prioritas dalam pengelolaan sumber
daya alam di zona tesebut. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan
produktivitas dari penelitian komoditas tradisional dengan hal-hal (issue) lingkungan yang
terbaru.
Kata 'regional' menunjukkan suatu cakupan bagi pertimbangan-pertimbangan lain,
terutama kebutuhan untuk mengintegrasikan penelitian biofisik dengan 'dimensi manusia' ,
yaitu penelitian sosial-ekonomi, terutama tentang kelembagaan dan kebijakan-kebijakan. Hal
ini pada gilirannya berarti kemitraan-kemitraan yang lebih luas dan lebih setara dengan para
pemangku kepentingan. Kata 'region' juga menyiratkan bahwa tugas dari sistem penelitian
internasional adalah untuk mengembangkan solusi yang akan diterima secara luas, melintasi
batas-batas nasional (Pun et al., 1998).
TAC (1992) menjelaskan bahwa penelitian eko-regional
mengatasi masalah
pengelolaan sumber daya alam dan mempertahankan produksi pangan yang penting di
seluruh wilayah yang luas, yang didefinisikan dalam istilah-istilah agro-ekologi dan sosialekonomi. Banyak penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam (NRM) yang cenderung
spesifik lokasi, dan pendekatan untuk mengeneralisir suatu daerah yang lebih luas tidak
dikembangkan secara baik. Untuk digunakan dalam ekoregion yang luas, penelitian harus
mengembangkan metodologi-metodologi (yang berbeda dari solusi-solusi tertentu) yang
dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dalam berbagai kondisi.
Schaik dan Neuman (1999) menyatakan bahwa alasan untuk melakukan penelitian
eko-regional adalah untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dari produksi
pertanian dengan menekankan konservasi sumber daya alam; untuk lebih efektif mengatasi
kebutuhan kelompok sasaran; mengeksplorasi pendekatan baru penelitian strategis; dan
untuk mengadaptasi peran Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
dalam penelitian pertanian internasional terhadap konteks perubahan internasional. Isu-isu
tertentu teridentifikasi sebagai output umum pada penelitian ekoregion. Termasuk
didalamnya, penelitian yang efektif dan pendekatan pengembangan bagi pengelolaan sumber
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daya alam yang membawa perbaikan yang berkelanjutan bagi produktivitas bagi masyarakat
pedesaan; pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan tanah, air dan proses biologis,
dan interaksi mereka dalam ekologi yang berbeda; mekanisme yang efektif untuk
menghubungkan pada pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dan pelaksanaan,
dengan peluang teknologi dan organisasi sosial sebagai instrumen perubahan pada tingkat
yang berbeda-beda; pemahaman tentang prinsip-prinsip petani dan pengambilan keputusan
masyarakat, khususnya kompromi antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan
jangka panjang; dan kapasitas sumber daya manusia untuk membantu sistem penelitian
nasional menerapkan pendekatan penelitian yang efektif untuk pengelolaan sumber daya
alam (Pun et al., 1998).
Umumnya diakui bahwa pengambil keputusan membutuhkan alat dan proses-proses
yang mengintegrasikan dan membantu mereka untuk menggunakan informasi pada tingkattingkat yang berbeda. Hal ini mungkin memerlukan penggunaan yang kreatif, misalnya,
jaringan elektronik, pemodelan sistem, sistem informasi geografis, dan pendekatan optimasi
tujuan berganda. Sama pentingnya adalah proses pematangan dan pengadaptasian alat-alat
yang demikian dan mengintegrasikan pandangan atau perspektif pengguna. Alat-alat tersebut
pada akhirnya membuktikan sedikit gunanya jika pengguna yang dimaksud tidak dapat
menggunakan peralatan tersebut pada kondisi di mana mereka bekerja dan jika mereka yang
menggunakan alat atau output menyimpulkan bahwa mereka tidak tepat, relevan, atau
kredibel.
Diseminasi dari hasil-hasil penelitian sistem usahatani terutama dilakukan melalui temu
lapang dan demonstrasi, karena umumnya hasil penelitian tersebut bersifat spesifik lokasi.
Akan tetapi, sebaliknya hasil penelitian ekoregion dapat diekstrapolasi ke lokasi-lokasi dan
wilayah lainnya, dan analisis trans-regional dapat dilakukan (Pun et al., 1998). Berdasarkan
Tupokasinya (Surat Keputusan Mentan No. 350/Kpts/OT.210/6/2001 tgl 14 Juni 2001), maka
dapat dilihat bagaimana peran penting dari BPTP, yaitu baik melakukan penelitian, pengkajian
sistem usahatani, maupun penelitian-penelitian yang berwawasan ekoregion, termasuk di
dalamnya penelitian-penelitian adaptif dalam rangka mengekstrapolasi hasil-hasil penelitian
dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sampai dengan mendiseminasikan hasilnya.
INVENTARISASI SUMBER DAYA PERTANIAN SEBAGAI PROGRAM UTAMA BPTP
Kebutuhan lahan yang semakin meningkat, langkanya lahan pertanian yang subur dan
potensial, serta adanya persaingan penggunaan lahan antara sektor pertanian dan nonpertanian, memerlukan teknologi tepat guna dalam upaya mengoptimalkan penggunaan lahan
berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan efisien
diperlukan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan
sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang diusahakan, terutama
tanaman-tanaman yang mempunyai peluang pasar dan arti ekonomi cukup baik. Database
sumber daya lahan tersebut merupakan instrument kunci untuk menggambarkan lingkungan
fisik yang ada disekitar petani pada berbagai lokasi di suatu wilayah dan diperlukan terutama
untuk kepentingan perencanaan strategis penggunaan potensinya bagi pertanian (Verdoodt
and Van Ranst 2003).
Konsep AEZ dan Pemanfaatannya
Menurut Raihan et al. (2003), keberhasilan suatu usaha pertanian amat tergantung
dari perencanaan penggunaan lahan setiap wilayah berdasarkan kemampuan dari lahan yang
ada. Perencanaan penggunaan lahan yang baik dalam kerangka optimalisasi pemanfaatan
lahan diperlukan dukungan data dan informasi lingkungan sumber daya lahan secara dirinci
dengan cermat yang meliputi informasi tentang iklim, cuaca, dan tanah, hidrologi serta jasad
hidup yang sangat mempengaruhi produksi tanaman dan ternak.
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Suatu agro-ekosistem yang diberdayakan sesuai dengan potensi sumber daya
lahannya dan dikaitkan dengan persyaratan tumbuh/hidup dari komoditas yang akan
diusahakan, akan meningkatkan optimalisasi agro-ekosistem yang bersangkutan (Djaenudin
et al., 2000). Apabila ke dalam agro-ekosistem tersebut kemudian ditambahkan berbagai
masukan baru yang sifatnya memperbaiki, seperti bibit unggul, pupuk organik dan anorganik,
maka akan terjadi peningkatan output. Agar target output dapat dicapai secara optimal, maka
karakteristik lahan yang mencakup sifat iklim, tanah dan terrain/topografi dari setiap agroekosistem tersebut perlu diinventarisir. Setiap wilayah dapat digolongkan dalam zone agroekosistem tertentu berdasarkan kemiripan faktor-faktor alam (iklim, terrain dan tanah) dan
kegiatan pertanian yang dilakukan pada wilayah tersebut. Dengan demikian petani yang ada
dalam suatu zone agro-ekosistem memiliki kesamaan baik dalam permasalahan maupun
kebutuhan teknologi. Pengembangan komoditas pertanian yang sesuai secara biofisik dan
menguntungkan secara ekonomi, sangat penting dalam perencanaan pengkajian teknologi
untuk pengembangan komoditas unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan, sehingga pengembangan komoditas
dapat berkelanjutan. Dengan demikian, data dan informasi AEZ akan merupakan data dasar
penting bagi perencanaan pengembangan sistem usaha pertanian komoditas unggulan yang
spesifik lokasi. Untuk daerah yang tidak tersedia data tanahnya, penyusunan peta
pewilayahan komoditas berdasarkan AEZ, perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan
karakterisasi sumber daya tanahnya.
Ketersediaan data dan informasi pada peta AEZ skala 1 : 250.000 yang ada saat ini
menyajikan zonasi potensi sumber daya lahan secara makro, sehingga pemanfaatannya
dibatasi pada tingkat perencanaan, karena zona agroekologi disusun dengan membedakan
wilayah untuk pengembangan pertanian dan non pertanian, berdasarkan pengelompokan
ketinggian tempat dari permukaan laut, regim suhu tanah, regim kelembaban tanah, fisiografi
dan lereng. Secara operasional, perlu ditindak lanjuti melalui penelitian lebih detil pada skala
1 : 50.000, dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik tanah sebagai prasyarat utama
dalam evaluasi lahan seperti; tanah (media perakaran, retensi hara, toksisitas), iklim (suhu
udara, elevasi, curah hujan), terrain (lereng, singkapan batuan, batuan di permukaan),
bahaya banjir, dan bahaya erosi (FAO, 1983; Djaenudin et al., 2003). Hasil evaluasi lahan
dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun peta pewilayahan berbagai komoditas
pertanian, yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif pada berbagai zona agroekologi dengan mempertimbangkan kesesuaian biofisik dan keuntungan sosial ekonomi dari
komoditas yang akan dikembangkan.
Hasil evaluasi lahan secara fisik dan ekonomi selanjutnya dihubungkan dengan
program Modul Pewilayahan Komoditas (MPK) versi 1.0 (Bachri et al., 2002) untuk menyusun
peta pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zone agro-ekologi dengan
memperhatikan urutan prioritas tanaman yang akan diusahakan, dan penggunaan lahan yang
telah ada (existing land-use). Penyusunan peta satuan lahan dan peta pewilayahan komoditas
menggunakan fasilitas sistem informasi geografi (GIS). Hasil yang diperoleh berupa peta
pewilayahan komoditas pertanian skala 1: 50.000. Hasil-hasil evaluasi lahan dan penyusunan
pewilayahan komoditas tersebut perlu dievaluasi dan dikorelasi kembali dengan kenyataan
hasil pengamatan di lapangan agar diperoleh hasil yang mantap.
Peta AEZ skala 1 : 250.000 yang telah tersedia saat ini menyajikan zonasi potensi
sumber daya
lahan secara makro sehingga pemanfaatannya dibatasi pada tingkat
perencanaan. Zone agro ekologi tersebut membedakan wilayah untuk pengembangan
pertanian dan non pertanian, berdasarkan pengelompokan ketinggian tempat dari permukaan
laut, regim suhu tanah, regim kelembaban tanah, fisiografi dan lereng (Amien et al., 1997).
Secara operasional, perlu ditindak lanjuti melalui penelitian lebih detil pada skala 1:50.000,
dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik tanah sebagai prasyarat utama dalam
evaluasi lahan. Faktor-faktor tanah dan fisik lingkungan yang digunakan dalam evaluasi lahan
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adalah tanah (media perakaran, retensi hara, toksisitas), iklim (suhu udara, elevasi, curah
hujan), terrain (lereng, singkapan batuan, batuan di permukaan), bahaya banjir, dan bahaya
erosi (FAO 1983; Djaenudin et al., 2003).
Salah satu pendekatan untuk menyusun peta pewilayahan tersebut adalah melalui
“pendekatan analisis terrain”. Pendekatan ini memperhatikan karakteristik lahan yaitu relief,
lereng, proses geomorfologi, litologi/bahan induk, dan hidrologi sebagai parameter dalam
analisis terrain (Zuidam 1986). Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui interpretasi potret
udara, citra satelit, atau analisis dari peta rupa bumi. Karakteristik terrain mempunyai kaitan
erat dengan tingkat kesesuaian lahan, sehingga delineasi yang dihasilkan dapat digunakan
sebagai satuan dasar dalam evaluasi lahan. Secara hirarki, terrain dapat dibedakan
berdasarkan skala peta (1: 250.000 - 1: 10.000) kedalam empat kategori yaitu: terrain
province, terrain system, terrain unit, dan terrain component”. Kategori terrain unit yang
setara dengan land catena dapat digunakan untuk mendelineasi satuan lahan pada skala 1:
50.000 (Zuidam 1986; Meijerink 1988).
Data dan informasi spasial sumber daya lahan yang handal dan akurat mempunyai
peranan sangat penting dalam mendukung pembangunan pertanian di daerah melalui
pemanfaatan lahan potensial secara optimal. Data tersebut diperoleh melalui tahapan
kegiatan penelitian inventarisasi dan evaluasi sumber daya lahan yang dikenal dengan survei
dan pemetaan sumber daya tanah/lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan data karakteristik
dan kesesuaian lahan, potensi dan kendala penggunaan lahan, serta alternatif mengatasinya.
Tergantung pada tujuannya, pemetaan sumber daya lahan dibedakan ke dalam tingkat atau
skala peta, yaitu: eksplorasi, tinjau, tinjau mendalam, semi detil, dan detil (Soil Survey Division
Staff 1993; Hardjowigeno, 1993). Makin detil tingkat pemetaan atau makin besar skala peta,
makin spesifik atau rinci informasi yang disajikan (Tabel 1).
Tabel 1. Tingkat Pemetaan Sumber Daya Tanah dan Kegunaannya
Luas per cm2
dalam peta
Skala
Nama dan tingkat informasi
(ha)
62.50010.000

Kegunaan

1: 1.000.000
atau lebih
kecil

Eksplorasi, sangat kasar (indikasi
awal)

Perencanaan tingkat nasional

1: 250.000

Tinjau (Reconnaissance), kasar
(indikasi kedua), lokasi
pengembangan jelas

625

Perencanaan tingkat
regional/provinsi

1: 100.000

Tinjau Mendalam

100

Perencanaan khusus, a.l.
Pengelolaan DAS

1: 50.000

Semi detil, cukup rinci, lokasi
akurat

25

Operasioanl proyek, a.l.:
pembukaan areal
transmigrasi, perkebunan

1: 10.000

Detil, sangat rinci, farm level
dan paket teknologi

1

Percobaan penelitian,
demplot

Menurut Wambeke dan Forbes (1986) pemetaan tanah semi detil termasuk ordo ketiga
dengan ukuran delineasi minimum yang dapat digambarkan pada peta skala 1: 50.000 adalah
seluas 10 ha. Hasil pemetaan tanah semi detil dapat digunakan untuk perencanaan
operasional penggunaan lahan di lapangan pada tingkat kabupaten atau kecamatan (Soekardi
1994). Dari berbagai pengalaman selama ini menunjukkan bahwa data dan informasi hasil
survei tanah tingkat semi detil banyak bermanfaat untuk perencanaan pembukaan areal
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pertanian baru, pengembangan wilayah pada tingkat kabupaten, dan juga diperlukan untuk
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ RTRWPD Tingkat II (Hardjowigeno
1995).
Metode pemetaan sumber daya tanah dengan menggunakan pendekatan land unit
atau physiographic approach melalui analisis terrain (FAO 1983; Zuidam 1985) memberikan
hasil yang lebih efisien untuk tujuan evaluasi lahan. Delineasi land unit dari hasil analisis citra
penginderaan jauh (foto udara, landsat, spot, radar) digunakan sebagai dasar untuk
menyusun satuan peta lahan (land mapping unit). Oleh karena itu, peranan citra
(penginderaan jauh) sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil survei dan
pemetaan tanah. Pendekatan land unit tersebut diterapkan dalam pemetaan sumber daya
lahan tingkat tinjau P. Sumatera (Balsem and Buurman 1990), dan telah dimodifikasi pada
pemetaan tanah tingkat semi detil skala 1: 50.000 dari Proyek LREP II (Marsoedi et al., 1996).
Peta land unit hasil analisis terrain sangat erat kaitannya dengan zone agroekologi (ZAE),
karena pada dasarnya delineasi satuan lahan mengikuti konsep zone agroekologi. ZAE
didefinisikan sebagai pembagian wilayah ke dalam unit-unit lahan berdasarkan kemiripan
(similarity) karakteristik iklim, terrain, dan tanah, yang memberikan keragaan tanaman tidak
berbeda secara nyata (FAO 1996).
Suatu agro-ekosistem yang diberdayakan sesuai dengan potensi sumber daya
lahannya dan dikaitkan dengan persyaratan tumbuh/hidup dari komoditas yang akan
diusahakan, akan meningkatkan optimalisasi agro-ekosistem yang bersangkutan (Djaenudin
et al., 2000). Pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan daya dukung lahannya akan
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Apabila ke dalam agroekosistem tersebut kemudian ditambahkan berbagai masukan baru yang sifatnya
memperbaiki, seperti bibit unggul, pupuk organik dan anorganik, maka akan terjadi
peningkatan output. Agar target output dapat dicapai secara optimal, maka karakteristik
lahan yang mencakup sifat iklim, tanah dan terrain/topografi dari setiap agro-ekosistem
tersebut perlu diketahui. Setiap wilayah dapat digolongkan dalam zone agro-ekosistem
tertentu berdasarkan kemiripan faktor-faktor alam (iklim, terrain dan tanah) dan kegiatan
pertanian yang dilakukan pada wilayah tersebut. Dengan demikian petani yang ada dalam
suatu zone agro-ekosistem memiliki kesamaan baik dalam permasalahan maupun kebutuhan
teknologi. Setiap zona agro-ekosistem memiliki karakteristik tertentu yang dapat digolongkan
ke dalam empat bentuk (Conway 1987), yaitu:
a. Productivity yang menggambarkan hubungan antara nilai produksi dengan
penggunaan per satuan sumber daya (lahan, tenaga kerja, energi dan modal).
b. Stability mencerminkan tingkat kestabilan produktivitas dan fluktuasi variabel
lingkungan seperti iklim atau kondisi pasar, yang tidak terlalu besar.
c. Sustainability
mencerminkan
kemampuan
suatu
agro-ekosistem
untuk
mempertahankan produktivitas, jika terjadi tekanan/gangguan kecil yang sifatnya
periodik.
d. Equitability yang mencerminkan tingkat pemerataan penyebaran produktivitas suatu
agro-ekosistem bagi manusia yang terlibat di dalamnya.
Kegiatan penelitian analisis agro-ekosistem perlu didahului dengan survei dan
pemetaan sumber daya lahan melalui pendekatan analisis terrain (Hikmatullah et al., 2001)
untuk menghasilkan peta satuan lahan (land unit), yang akan digunakan sebagai dasar analisis
berikutnya. Kegiatan selanjutnya adalah survei formal dan informal untuk bidang agronomi,
sosial ekonomi pertanian, dan kultur atau budaya masyarakat setempat. Metoda untuk
melakukan survei informal tersebut adalah dengan pendekatan Rapid Rural Appraisal (RRA)
(Lovelace et al., 1988), atau Participatory Rural Appraisal (PRA). Dari hasil survei dapat
diketahui jenis-jenis komoditas andalan dan informasi rinci mengenai input-output usahatani,
potensi dan kendala ketersediaan sumber daya usahatani, serta potensi dan peluang
pemasaran output.
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Pembuatan Peta AEZ Sebagai Program Utama BPTP
Sejak didirikannya BPTP pada tahun 1995 salah satu tugas utama dari tiap BPTP adalah
menjalankan program Inventarisasi Sumber daya Pertanian dalam rangka menghasilkan Peta
AEZ dan pewilayahan komoditas. Program ini oleh Badan Litbang dipilih tidak hanya
mengingat pentingnya output yang dihasilkan bagi rencana pembangunan pertanian di daerah
dan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan tingkat pengelolaan lahan, tetapi juga
penting mengingat inovasi teknologi yang dihasilkan oleh BPTP juga harus bersifat spesifik
lokasi berdasarkan kondisi agroekologi tertentu. Bila pada awal-awalnya BPTP lebih banyak
menghasilkan peta-peta Tinjau berskala 1 : 250.000, maka beberapa tahun terakhir banyak
menghasilkan Semi Detil dengan skala 1 : 50.000. Adapun uraian pelaksanaan Program
Inventarisasi Sumber daya Pertanian di setiap BPTP adalah sebagai berikut:
a. Ruang Lingkup
Inventarisasi sumber daya pertanian merupakan suatu kegiatan karakterisasi dan
analisis agro ecological zone (AEZ) meliputi karakterisasi sumber daya lahan dan air, sumber
daya manusia dan sosial ekonomi. Hasil karakterisasi ini merupakan dasar acuan bagi
pengkaji dalam merancang teknologi spesifik lokasi berdasarkan agroekosistem. Acuan dasar
karakterisasi ini adalah menggunakan peta AEZ skala 1 : 250.000, sedangkan skala
operasionalnya ditindaklanjuti dengan peta skala 1 : 10.000. Sedang untuk skala 1 : 50.000,
pendanaannya diusahakan melalui kerjasama dengan pihak terkait. Peta ini dilengkapi dengan
data sosial ekonomi untuk menentukan komoditas unggulan dan kelayakan usaha tani dari
komoditas yang ada di wilayah tersebut. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup
menginventarisasi sumber daya pertanian dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi.
b. Tujuan
Tujuan kajian ini adalah untuk mengiventarisasikan sumber daya lahan dari aspek
bio-fisik dan sosial ekonomi dari sumber daya pertanian yang ada di wilayah kerja BPTP dan
akan menjadi peta perencanaan pembangunan pertanian yang lebih operasional.
c. Keluaran
Keluaran dari hasil kajian ini adalah peta AEZ yang lebih operasional untuk dijadikan
acuan dalam perencanaacn pembangunan pertanian, peta perwilayahan komoditas
pertanian atau peta status hara P dan K dari lahan sawah maupun lahan kering.
d. Manfaat dan dampak
Manfaat yang diharapkan adalah mempermudah bagi pihak perencana atau
pengkajidalam mendesain inovasi teknologi yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya
lahan dan air, serta keadaan sosial ekonomi petani. Sedangkan dampak yang diharapkan
adalah sumber daya pertanian yang ada di wilayah BPTP dapat dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk kesejahteraan petani dan pembangunan ekonomi di pedesaan.
e. Skala
Hasil pemetaan adalah berskala operasional sehingga mudah dipakai dalam
perencana pembangunan pertanian, untuk peta AEZ atau peta status hara tanah yang lebih
operasional.
f. Lokasi
Kegiatan pemetaan berdasarkan skala prioritas pembangunan pertanian yang
direncanakan oleh Pemda setempat, dan pada suatu waktu tertentu semua sumber daya
pertanian yang ada di wilayah kerja BPTP dipetakan secara operasional.
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g. Tahapan Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan dari kegiatan ini terdiri dari: Perencanaan; Menyediakan berbagai
peta antara lain peta administratif, peta rupa bumi, peta tanah, dan peta land use; Membuat
peta lapang atau peta operasional; Pra survei dan survei; Analisis dan pengolahan data;
Pembuatan peta; dan Pelaporan hasil (BBP2TP 2003).

Upaya Penguatan Kemampuan BPTP Dalam Penelitian Berwawasan Ekoregion
Khususnya Peta AEZ dan pewilayahan komoditas skala semi detail (1: 50.000) yang
dihasilkan oleh tiap-tiap BPTP di masing-masing provinsi wilayah kerjanya saat ini telah
dirasakan sangat berguna untuk mendukung pemilihan pola usahatani spesifik lokasi yang
sesuai. Informasi yang tersedia juga sangat berguna sebagai masukan dalam pengambilan
kebijakan pengembangan komoditas unggulan dan komoditas potensial yang sesuai dengan
biofisik lahan dan sosial ekonomi setempat. Disamping itu dapat dimanfaatkan untuk menekan
kegagalan dan biaya investasi dengan tersedianya data biofisik lahan dan informasi lainnya
secara menyeluruh dalam bentuk data base dan peta skala semi detail.
Uraian-uraian sebelumnya secara jelas menunjukkan bahwa penelitian/pengkajian
dalam konsep AEZ adalah berbasis ekoregion. Sejalan dengan implemetasi UU No. 32 Tahun
2009, maka program penelitian/pengkajian di BPTP dalam rangka pembuatan Peta AEZ dan
Pewilayahan Komoditas makin penting keberadaannya. Namun demikian, di sisi lain
pelaksanaan tugas dalam Program tersebut BPTP dihadapi oleh berbagai tantangan yang tidak
ringan. Selain makin bertambahnya jumlah program-program penelitian/pengkajian yang
harus dilaksanakan maupun tugas-tugas ad-hoc yang juga cukup menyita waktu, akhir-akhir
ini hampir di semua BPTP juga dihadapi oleh persoalan menurunnya jumlah staf peneliti
ataupun penyuluh yang berminat untuk mendalami ilmu dan pengetahuan yang berkaitan
dengan tugas-tugas di bidang AEZ, sehingga secara perlahan konsep-konsep ekoregion makin
melemah di kalangan peneliti atau penyuluh BPTP.
Untuk itu diperlukan penerimaan atau penambahan staf-staf baru di bidang ilmu dan
pengetahuan yang dapat mendukung tugas-tugas BPTP dalam penelitian atau pengkajian
yang berwawasan ekoregion, khususnya dalam pembuatan peta AEZ dan pewilayahan
komoditas. Sejalan dengan itu, diperlukan pula upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber
daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan jangka pendek dan
panjang di berbagai bidang yang langsung berkaitan dengan tugas tersebut. Pada gilirannya,
seandainya sumber daya manusia di BPTP secara kuantitas dan kualitas sudah memadai,
maka perlu pula dipertimbangkan untuk membuat kelompok peneliti/pengkaji khusus yang
menangani tugas Inventarisasi Sumber daya
Pertanian dan Pemanfaatannya guna
mendukung pembangunan pertanian wilayah yang berwawasan ekoregion.
PENUTUP
Pembangunan pertanian yang berwawasan Ekoregion harus diimplementasikan
mengingat pembangunan sekarang yang berbasis administratif terbukti banyak menimbulkan
pencemaran lingkungan di berbagai daerah dan selain minimnya koordinasi yang menandakan
perlunya sinergitas berbagai pihak dalam penyusunannya.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, mengamantkan bahwa rencana pembangunan di daerah diwajibkan
berbasis ekoregion. Peta dan deskripsi ekoregion pun harus diterapkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) di daerah yang telah ditetapkan masuk dalam suatu wilayah
ekoregion. UU No.32 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup disusun dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
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Hidup (RPPLH) yang didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis
ekoregion yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan inventarisasi lingkungan hidup,
penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.
Database dari agro-ekologi yang teridentifikasi dapat dijadikan bahan dasar
pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan suatu kawasan dan juga sebagai dasar
dari rekomendasi kebijakan terkait perbaikan sistem pengelolaan lahan yang sesuai untuk
kawasan tersebut. Perbaikan cara pengelolaan lahan akan meningkatkan kapabilitas wilayah
tersebut sebagai salah satu daerah berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan. Adanya
pergeseran pemanfaatan lahan dan juga kemungkinan perubahan bentuk permukaan lahan,
merupakan alasan utama pentingnya pembaharuan dari peta zona agro-ekologi.
Baik Revolusi Hijau dan pendekatan penelitian sistem usahatani tidak merespon
sebagaimana harusnya terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan. Salah satu kritik
utama Revolusi Hijau adalah bahwa di bawah pendekatannya teknologi-teknologi dihasilkan
untuk memenuhi kebutuhan pangan dari penduduk yang kelaparan, namun dampaknya
terhadap lingkungan tidak diperhitungkan. Alasan untuk melakukan penelitian eko-regional
adalah untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dari produksi pertanian dengan
menekankan konservasi sumber daya alam; untuk lebih efektif mengatasi kebutuhan
kelompok sasaran. Beberapa karakteristik terkait dengan definisi untuk penelitian eko-regional
adalah sbb: 1). Berkaitan dengan suatu daerah, bukan dengan suatu usahatani secara
individu, bukan dengan unit geografi (misalnya provinsi) dan tidak dengan daratan atau pulau,
2) Menjemba-tani kesenjangan antara ilmu dasar dan terapan, dan antara ilmu-ilmu biofisik
dan sosial-ekonomi. 3). Meluruskan asumsi yang keliru bahwa lingkungan adalah variabel
kekuatan yang independen. 4). Memungkinkan suatu studi yang sistematis pada perubahanperubahan penggunaan lahan dan sistem pertanian.
Salah satu tugas utama dari tiap BPTP sejak berdiri adalah melaksanakan program
Inventarisasi Sumber daya Pertanian dalam rangka menghasilkan Peta AEZ dan pewilayahan
komoditas sesuai mandatnya untuk menghasilkan inovasi teknologi yang bersifat spesifik
lokasi berdasarkan kondisi agroekologi tertentu. Sesuai dengan semangat implementasi UU
No. 32 Tahun 2009, maka program penelitian/pengkajian dalam rangka pembuatan Peta AEZ
dan Pewilayahan Komoditas makin penting keberadaannya. Dihadapi oleh kendala makin
meningkatnya tugas-tugas pokok dan tugas ad-hoc yang juga cukup menyita waktu,
menurunnya jumlah staf peneliti ataupun penyuluh yang berminat untuk mendalami ilmu dan
pengetahuan yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang AEZ, sehingga secara perlahan
konsep-konsep eko-regional makin melemah di kalangan peneliti atau penyuluh BPTP. Halhal tersebut tentu sangat patut mendapatkan perhatian khusus. Apalagi beberapa institusi di
pusat baik, di dalam maupun di luar Badan Litbang Pertanian jumlah sumber daya manusia
(SDM) yang tersedia juga terbatas, sementara wilayah Nusantara yang harus dipetakan
sangat luas.
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