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Abstract 

At present, Indonesia has no other option for achieving national food security than to manage its 
available and suitable suboptimal lands for food production.  Efforts to increase productivity have 
become agronomically more difficult and economically less feasible for farmers.  Nonetheless, it should 
be realized that suboptimal lands have many different characteristics and potentials.  Therefore, 
technology development should be prioritized to create relevant technologies for each distinctive 
character of suboptimal land, financially affordable by local farmers, and in accordance with local 
comunities’ preferences and socioculture.  There are two approaches could be simultaneously and 
interactively implemented.  Firstly, optimalizing physical, chemical, and (micro)biological soil conditions, 
coupled with effort in improving water resources management to increase effectiveness of irrigation or 
drainage network and water use eficiency.  Secondly, selecting  suitable agricultural commodities and 
developing crop cultivars adaptable to each spesific characteristics of suboptimal lands.  For maintaining 
sustainability of suboptimal land management, all technical and technological efforts should be 
evaluated not only based on their potential economic benefits, but also needed to consider their 
ecological impacts and socio-cultural values of the local community. 

 
Abstrak 

Indonesia saat ini tidak lagi punya banyak pilihan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional 
selain memanfaatkan lahan-lahan suboptimal yang masih tersedia dan memungkinkan untuk dikelola 
sebagai lahan produksi pangan, karena upaya peningkatan produktivitas sudah semakin sulit secara 
teknis agronomis dilakukan dan juga semakin tidak ekonomis untuk diusahakan.  Namun demikian, perlu 
dipahami bahwa lahan-lahan yang tergolong suboptimal mempunyai beragam karakteristik dan 
potensinya.  Oleh sebab itu, perlu diprioritaskan pada pengembangan teknologi yang secara teknis 
relevan untuk masing-masing karakteristik lahan suboptimal tersebut, secara ekonomis terjangkau oleh 
petani setempat, serta diharapkan juga selaras dengan preferensi dan sosio-kultural masyarakat 
setempat.  Dua pendekatan yang dapat secara paralel dan interaktif dilakukan adalah [1] optimalisasi 
sifat fisik, kimia, dan (mikro)biologi tanah yang dibarengi dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya 
air agar efektif dan lebih efisien; dan [2] seleksi jenis komoditas yang sesuai dan pengembangan varietas 
yang adaptif secara spesifik untuk masing-masing karakteristik lahan suboptimal.  Untuk mewujudkan 
keberlanjutan pengelolaan lahan suboptimal, maka semua upaya teknis dan teknologis yang dilakukan 
harus pula mempertimbangkan kemungkinan dampak ekologisnya, kesesuaian sosiokultural dengan 
masyarakat lokal, selain tentunya menguntungkan secara ekonomi bagi petani sebagai pelaku 
utamanya. 

                                                           
1
Dipresentasikan pada Seminar Nasional Lahan Suboptimal, Palembang, 20-21 September 2013. 
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1. Pendahuluan 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan (ekologis) dan berbiaya terjangkau petani 

(ekonomis), maka Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali harus mulai dengan sungguh-sungguh untuk 

mengelola lahan-lahan suboptimal yang dimiliki, terutama di luar Pulau Jawa.  Argumen utamanya 

adalah: [1] walaupun secara teknis proses budidaya tanaman dapat dilakukan tanpa tanah (hidroponik 

dan aeroponik), namun secara ekonomi sulit dapat melakukan budidaya tanaman secara produktif dan 

menguntungkan dengan tanpa berbasis pada lahan; sedangkan [2] lahan yang subur semakin 

menyempit karena dikonversi menjadi lahan untuk kepentingan non-pertanian.  Usaha pertanian 

tanaman pangan selalu kalah kompetitif dibandingkan dengan usaha properti, industri, dan 

perdagangan, atau harus mengalah ketika akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. 

Mengelola lahan-lahan suboptimal tentu akan lebih rumit.  Kendala teknis/agronomis yang dihadapi 

butuh teknologi yang berkesesuaian.  Karakteristik lahan suboptimal yang beragam dengan intensitas 

tantangannya yang juga bervariasi akan menambah kompleksitas persoalan yang dihadapi.  Setiap 

aplikasi teknologi untuk perbaikan sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah akan secara langsung 

menambah biaya usahatani. 

Secara agronomis, hampir semua kendala lahan suboptimal telah diketahui dan telah tersedia teknologi 

yang relevan untuk solusinya.  Namun persoalan utamanya adalah aplikasi teknologi-teknologi tersebut 

akan secara signifikan menambah beban biaya usahatani, berarti secara langsung akan mengurangi 

keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian bagi petani.  Dengan demikian, maka tantangan bagi 

pengembang teknologi untuk pengelolaan lahan suboptimal di masa yang akan datang harus lebih fokus 

pada [1] upaya menekan nilai investasi awal dan biaya operasional alat dan mesin pertanian, serta [2] 

mencari bahan baku domestik yang lebih murah dan lebih tersedia untuk pembenah dan penyubur 

tanah, sehingga biayanya murah dan lebih mungkin diaplikasikan secara masif. 

Dari aspek pengelolaan lahan, selain pembenahan dan penyuburan tanah, perlu pula dilakukan 

pengembangan tata kelola sumberdaya air yang lebih efisien, sesuai dengan kebutuhan tanaman, 

ternak, dan/atau ikan yang dibudidayakan.  Jenis teknologi yang dibutuhkan untuk masing-masing 

karakteristik lahan suboptimal akan berbeda.  Untuk lahan kering (upland), butuh teknologi yang efektif 

dan efisien dalam mengelola sumberdaya air yang tersedia; sebaliknya, untuk lahan basah (wetland), 

lebih membutuhkan teknologi tata kelola air yang pas untuk berbagai jenis komoditas pangan yang akan 

dibudidayakan.  Untuk lahan basah, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan dinamis antara 

upaya untuk memperbaiki aerasi tanah agar oksigen tersedia bagi sistem perakaran tanaman; menjaga 

ketersediaan air yang sesuai kebutuhan tanaman, ternak, atau ikan yang dibudidayakan; serta 

mengendalikan agar unsur-unsur yang dapat meracuni tanaman tidak menjadi lebih tersedia dan diserap 

sistem perakaran tanaman. 

Selain melalui upaya perbaikan sifat-sifat tanah dan pengembangan sistem tata kelola sumberdaya air, 

upaya pengelolaan lahan suboptimal juga perlu secara paralel dilakukan melalui seleksi jenis komoditas 

pangan yang sesuai untuk masing-masing karakteristik lahan suboptimal.  Setelah itu, dapat dilanjutkan 

dengan program pemuliaan tanaman, ternak, dan ikan untuk mendapatkan varietas atau jenis yang 
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adaptif terhadap masing-masing kondisi agroekosistem lahan suboptimal.  Karena keragaman 

agroekosistem lahan suboptimal yang sangat ekstrim dan kontras, maka varietas adaptif yang dimaksud 

hanya diperuntukkan bagi agroekosistem suboptimal tertentu.  Sangat tidak mungkin untuk dapat 

menghasilkan suatu varietas yang akan mampu beradaptasi pada semua ragam karakteristik 

agroekosistem lahan suboptimal. 

Pendekatan lintasan ganda (perbaikan sifat fisik/kimia/biologi lahan dan adaptasi tanaman/ternak/ikan) 

yang dilakukan secara paralel (dalam konteks dimensi waktu) dan bersifat resiprokal-dinamis secara 

substansial, diharapkan mampu mempercepat proses mewujudkan lahan-lahan suboptimal sebagai 

lahan usahatani yang produktif dan menguntungkan bagi masyarakat tani. 

 

2. Karakteristik dan Potensi Lahan-lahan Suboptimal 

2.1. Karakteristik Lahan Suboptimal 

Lahan suboptimal pada dasarnya merupakan lahan-lahan yang secara alami mempunyai satu atau lebih 

kendala sehingga butuh upaya ekstra agar dapat dijadikan lahan budidaya yang produktif untuk 

tanaman, ternak, atau ikan.  Kendalah tersebut dapat berupa: [1] kesulitan dalam menyediakan air yang 

cukup untuk mendukung usaha tani yang produktif dan menguntungkan; [2] sifat kemasaman tanah 

yang tinggi (pH rendah) sehingga butuh upaya untuk menetralisir kemasaman tanah tersebut; [3] 

dinamika pasang-surut genangan air yang sulit diprediksi sehingga dapat menyebabkan gagal tanam 

maupun gagal panen; [4] lahan terpengaruh oleh intrusi air laut; [5] terdapat lapisan pirit dangkal yang 

menjadi ancaman karena dapat meracuni sistem perakaran tanaman; [6] sangat miskin unsur hara 

sehingga membutuhkan dosis pemupukan yang lebih tinggi; dan/atau [7] tanah berbatu sehingga sulit 

diolah secara mekanis.  Kondisi suboptimal ini dapat terjadi secara alami, akibat terkena dampak dari 

kegiatan manusia di dan/atau sekitar lokasi yang bersangkutan, atau akibat salah kelola pada periode 

sebelumnya. 

Di Indonesia, lahan suboptimal yang luas hamparannya adalah agroekosistem: [1] lahan kering masam, 

dengan kendala utama miskin hara, masam, dan kurang air; [2] lahan kering pada wilayah iklim kering, 

dengan kesulitan utamanya adalah menyediakan air yang cukup untuk budidaya tanaman; selain itu 

sering juga tanahnya berbatu dengan lapisan topsoil yang tipis; [3] lahan rawa pasang surut, dengan 

masalah utama kesulitan dalam mengatur tata airnya, keberadaan lapisan pirit, lapisan gambut tebal, 

dan intrusi air laut; dan [4] lahan rawa lebak, dengan kendala kesulitan dalam memprediksi dan 

mengatur tinggi genangan dan kemasaman tanah. 

2.2.  Potensi Lahan-lahan Suboptimal 

Kementerian Pertanian (2013)2 menaksir bahwa luas lahan suboptimal di Indonesia yang sesuai untuk 

pertanian mencapai 91,9 juta hektar, dimana yang terluas adalah agroekosistem lahan kering masam 

yang mencapai 62,6 juta hektar (68,1%).  Selanjutnya, agroekosistem rawa pasang surut seluas 9,3 juta 

                                                           
2
DikutipdaribahanpresentasiKepalaBalitbangKemtanpadaRakornasRistek 2013 di Jakarta. 
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hektar (10,1%), lahan kering iklim kering seluas 7,8 juta hektar (8,5%), rawa lebak seluas 7,5 juta hektar 

(8,2%), dan lahan gambut seluas 4,7 juta hektar (5,1%).  Pada saat ini sebagian dari lahan-lahan 

suboptimal ini sudah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman, ternak, atau ikan.  Ada beberapa contoh 

keberhasilan dalam pengelolaan lahan suboptimal di Indonesia.  Namun secara umum produktivitasnya 

masih relatif rendah.  

BPS (2013) melaporkan bahwa produktivitas rata-rata padi sawah di Indonesia telah mencapai 4,98 ton 

GKG/hektar tahun 2011.  Angka sementara untuk tahun 2012 ditaksir sekitar 5,14 ton GKG/hektar.  Akan 

tetapi, produktivitas padi yang dibudidayakan petani lokal secara tradisonal di lahan rawa lebak 

umumnya masih kurang dari 2 ton GKG/hektar dan hanya ditanami satu kali setahun (Endrizal dan 

Julistia, 2009).  Namun demikian, dengan aplikasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu, 

produktivitas varietas unggul baru (VUB) untuk lahan rawa dapat ditingkatkan menjadi berkisar antara 

3,88 ton GKG/hektar (Inpara 2) sampai 6,56 ton GKG/hektar (Indragiri) (Endrizal dan Jumakir, 2009). 

Pada saat tergenang, perikanan cukup berpotensi di kawasan rawa, baik dalam usaha penangkapan 

maupun dalam sistem budidaya, yang dapat dilakukan di berbagai tipologi lahan dan berbagai tipologi 

luapan. Budidaya ikan yang diterapkan di lahan lebak antara lain sistim pagar, kolam bejek dan sistim 

surjan. Sistim pagar lebih cocok diterapkan pada lahan rawa yang fluktuasi air hanya sedikit (Sulistyarto 

et al., 2007).  Ternak itik juga cukup potensial di lahan rawa lebak dengan menggunakan paket teknologi 

perlakuan pakan dan pemeliharaan secara semi intensif dan intensif. Dari hasil kajian Suparwoto dan 

Waluyo (2009), sistem pemeliharaan secara intensif dapat meningkatkan produksi telur sebesar 40,36% 

dengan pemberian pakan 100 g/ekor/hari. 

Masganti dan Yuliani (2010) melaporkan, bahwa produktivitas padi lokal varietas Siam Adus pada lahan 

pasang surut tipe luapan B di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah tertinggi mencapai 3,82 ton 

GKG/hektar.  Sementara jika lahan pasang surut dibudidayakan dengan tanaman jagung tanpa aplikasi 

teknologi, produktivitasnya sangat rendah, hanya sebesar 2,21 ton/hektar pada areal lahan pasang surut 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi (Jumakir dan Endrizal, 2009).   

Produktivitas padi dan jagung hibrida di lahan kering Kabupaten Bone Sulsel berturut-turut 2,82 ton GKG 

dan 7,8 ton pipilan kering per hektar (Hadijah et al., 2009). Produktivitas lahan suboptimal tersebut 

dapat ditingkatkan apabila dikelola secara berkelanjutan memanfaatkan teknologi tepat guna hasil-hasil 

penelitian, melalui rekayasa fisik, kimia, biologi serta pengelolaan tata air sesuai karakteristik tanahnya. 

 

3. Strategi Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Suboptimal 

Sejak awal konstitusi Indonesia mengamanahkan bahwa pembangunan iptek adalah untuk memajukan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan (menjaga) 

persatuan bangsa3. Oleh sebab itu, sesuai amanah konstitusi, maka semua kegiatan riset dan 

pengembangan harusnya bermuara pada tersedianya teknologi yang relevan dengan realita kebutuhan 

                                                           
3
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 31 ayat (5). 
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dan/atau dapat menjadi solusi bagi persoalan nyata, sehingga teknologi yang dihasilkan tersebut lebih 

berpeluang untuk digunakan. Edgerton (2006) mengungkapkan bahwa: “History is changed when we put 

into in the technology that counts, not only the famous spectacular technologies but also the low and 

ubiquitous ones”.   

Pernyataan Edgerton tersebut menekankan bahwa untuk mengubah sejarah bukanlah persoalan 

kecanggihan teknologi yang dikembangkan, tetapi lebih ditentukan oleh apakah teknologi yang 

dihasilkan digunakan atau tidak digunakan dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan barang 

ataupun jasa.  Dalam konteks ini, kebutuhan teknologi untuk pengelolaan lahan-lahan suboptimal di 

Indonesia saat ini bukanlah teknologi super canggih, tetapi lebih merupakan teknologi-teknologi yang 

secara teknis sangat dibutuhkan dan secara finansial terjangkau oleh petani, peternak, atau 

pembudidaya ikan. 

Selain teknologi yang secara langsung dibutuhkan oleh petani atau komponen masyarakat lainnya yang 

menggunakan lahan sebagai basis kegiatan produktifnya, teknologi untuk menghasilkan produk 

dan/atau sarana produksi juga patut untuk dikembangkan.  Teknologi dimaksud termasuk teknologi 

untuk menghasilkan benih unggul; pupuk yang efektif, efisien, dan ekologis; bahan kimia atau organik  

dan (mikro)organisme untuk pengendalian hama dan patogen tanaman, ternak, dan ikan; hormon dan 

zat pengatur tumbuh; serta alat dan mesin budidaya dan pengolahan hasil pertanian.  Khusus untuk 

pengelolaan lahan-lahan suboptimal, maka semua teknologi ini harus disesuaikan dengan kondisi lahan, 

agroklimat, kapasitas dan preferensi pengguna potensialnya, serta kondisi sosiokultural setempat. 

Ada dua alur pokok yang saling komplementer dalam pengelolaan lahan suboptimal agar bisa dijadikan 

lahan pertanian yang produktif, yakni: [1] perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah serta tata air 

agar lebih optimal; dan [2] peningkatan daya adaptasi tanaman, ternak, atau ikan terhadap karakteristik 

lahan dan kondisi agroklimat yang tidak optimal (Gambar 1). 

Secara umum ada empat pra-syarat untuk keberhasilan proses difusi teknologi, yakni: [1] Teknologi yang 

dikembangkan secara teknis relevan dengan kebutuhan pengguna; [2] Selain relevan secara teknis, 

teknologi yang ditawarkan harus sepadan dengan kapasitas absorpsi (calon) pengguna yang disasar; [3] 

Teknologi yang ditawarkan mampu bersaing dengan teknologi serupa yang tersedia di pasar; dan [4] 

Aplikasi teknologi yang ditawarkan akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktek bisnis yang 

saat ini dilakukan. 

3.1. Perbaikan Sifat Fisika, Kimia, dan Biologi Tanah 

Seperti telah dijelaskan pada awal artikel ini, lahan suboptimal memiliki karakteristik sifat fisik, kimia, 

dan biologi yang beragam.  Upaya perbaikan untuk mengelola lahan suboptimal menjadi optimal 

membutuhkan teknik pengelolaan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya.  Melalui penerapan iptek 

yang benar, maka lahan suboptimal dengan tingkat kesuburan alami yang rendah dapat dijadikan areal 

pertanian produktif.  

Pengembangan lahan suboptimal untuk usaha pertanian umumnya dihadapkan dengan beberapa 

persoalan terkait sifat fisik, kimia dan biologi tanah, diantaranya kadar liat atau bahan organik tinggi, 



 

  

La
ki

ta
n

 d
a

n
 G

o
fa

r 
2

0
13

 

6 
 

kemasaman tanah yang tinggi, keracunan Fe dan Al, serta kahat unsur hara seperti N, P, K, Ca dan Mg.   

Berbagai teknologi unggulan di lahan rawa yang telah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi dan 

lembaga litbang diantaranya adalah penataan lahan, pengelolaan air, pengelolaan tanaman, 

pengelolaan bahan ameliorasi dan hara, serta pengendalian gulma.   

 

 

Gambar 1.  Alur ganda pengelolaan lahan suboptimal agar menjadi lahan pertanian yang produktif 

 

Penggunaan ameliorant antara lain berupa kapur (kalsit, dolomit, dan kapur oksida), garam, sekam padi, 

abu serbuk kayu gergajian, biomasa gulma, dan limbah pertanian; sedangkan pengelolaan hara dengan 

cara pemberian pupuk hayati, pupuk N, P dan K, terbukti mampu meningkatkan hasil padi, palawija dan 

sayuran.  Intensitas dan produktivitas yang rendah pada lahan rawa dapat ditingkatkan dengan 

penerapan teknologi pola tanam terpadu dengan pemilihan varietas padi dan palawija serta sayuran 

yang teruji (Alihamsyah et al., 2004). 

Pemanfatan lahan rawa untuk pertanian menyebabkan perubahan sifat kimia dan biologi tanah.  

Penelitian Gofar (2007) di lahan rawa lebak Sumatera Selatan menunjukkan bahwa perbedaan tipe 

penggunaan lahan berpengaruh nyata terhadap penurunan pH tanah, kadar C-organik, N-total, P-total 

dan populasi mikroba menguntungkan dalam tanah.  Beberapa penyebab yang mengakibatkan 

perbedaan tersebut antara lain: [1] lama pengusahaan lahan, [2] intensitas pengolahan, jenis pupuk 

serta dosis pupuk yang digunakan, [3] jenis tanaman yang diusahakan, [4] aktivitas organisme tanah, dan 

[5] kondisi awal lahan yang diusahakan.  Bahan organik merupakan penyangga biologis yang mempunyai 

fungsi dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat menyediakan unsur hara 

dalam jumlah berimbang bagi tanaman.  Tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi akan 
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meningkatkan perkembangan mikroba tanah dan menyumbangkan unsur hara seperti N dan P sehingga 

tersedia bagi tanaman. 

Penggunaan kompos merupakan pilihan dalam mendukung peningkatan produktivitas padi gogo di 

lahan kering seperti Ultisol dan padi sawah pada Inseptisol rawa lebak. Aplikasi kompos dapat 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, baik pada lahan kering maupun rawa.  Nilai hara 

kompos yang beragam dan tergolong rendah dapat ditingkatkan jika diperkaya dengan pupuk hayati. 

Perlakuan pupuk kompos diperkaya dengan pupuk hayati (penambat nitrogen, pelarut fosfat dan 

kalium, pemacu tumbuh) menghasilkan bobot gabah kering panen, jumlah gabah per malai, dan 

produksi padi lebih baik dibandingkan pada perlakuan pupuk anorganik pada Ultisol (Gofar dan Marsi, 

2013) dan pada Inseptisol lebak (Gofar et al., 2013). 

Peningkatan produktivitas lahan suboptimal dapat dilakukan dengan pemanfaatan mikroba tanah, baik 

yang hidup bebas di dalam tanah maupun yang bersimbiosis dengan tanaman.  Fitri dan Gofar (2010) 

melaporkan bahwa konsorsium bakteri endofitik pemacu tumbuh hasil isolasi dari jaringan tanaman 

padi dengan populasi 107 spk mL-1 mampu meningkatkan hasil tanaman padi pada tanah asal pasang 

surut.  

3.2.   Perbaikan Tata Air 

Pengaturan tata air merupakan satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan lahan pertanian pada 

ekosistem rawa.  Pengaturan tata air ini bukan hanya untuk mengurangi atau menambah ketersediaan 

air permukaan, melainkan juga untuk mengurangi kemasaman tanah, mencegah pemasaman tanah 

akibat teroksidasinya lapisan pirit, mencegah bahaya salinitas, bahaya banjir, dan mencuci zat beracun 

yang terakumulasi di zona perakaran tanaman (Suryadi et al., 2010).   

Strategi pengendalian muka air ditujukan kepada aspek upaya penahanan muka air tanah agar selalu di 

atas lapisan pirit dan pencucian lahan melalui sistem drainase terkendali.  Kondisi muka air yang 

diinginkan sangat tergantung kepada jenis tanaman, jenis tanah, dan kondisi hidrologis wilayah 

setempat (Imanudin dan Susanto, 2008).   Permasalahan dalam budidaya tanaman non padi di lahan 

rawa adalah kelebihan air yang sangat mengganggu pertumbuhan awal tanaman.  Sementara itu, kalau 

penanaman ditunda, maka akan terjadi kekurangan air pada fase generatif.  Permasalahan status air ini 

dapat diatasi dengan membangun sistem drainase yang tepat (Imanudin dan Tambas, 2002). 

3.3. Pengembangan Jenis dan Varietas Adaptif 

Suwignyo et al. (2010) telah mengumpulkan beberapa kultivar padi lokal rawa lebak dari beberapa lokasi 

di Indonesia.  Sumber genetik lokal ini akan menjadi sumber plasma nutfah dalam program pemuliaan 

tanaman untuk menghasilkan varietas baru tahan terendam berbahan genetik lokal, sehingga 

diharapkan akan dihasilkan galur/varietas Pegagan-Sub1, Siam-Sub1, Rutti-Sub1, Payak Acan-Sub1, 

Serendah Kuning-Sub1, dan sebagainya; sebagaimana yang telah dicontohkan di IRRI menghasilkan 

varietas Swarna-Sub1, Samba Mahsuri-Sub1, dan BR11-Sub1.  Perakitan varietas-varitas baru yang tahan 

terendam sangat penting dilakukan dengan memperhatikan material genetik lokal rawa lebak. 
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Pada tingkat nasional, dalam rangka penyediaan jenis varietas yang toleran terhadap kondisi lahan rawa, 

telah dikembangkan beberapa varietas yang toleran untuk lahan rawa, seperti varietas Inpara 1, Inpara 

2, Inpara 3, Inpara 4, dan Inpara 5. Varietas Inpara 1 adalah varietas yang cocok ditanam di daerah rawa 

lebak dan pasang surut.  Apabila ditanam pada kondisi lahan rawa lebak rata-rata dapat mencapai hasil 

5,65 ton GKG/ha, sedangkan jika ditanam pada kondisi lahan rawa pasang surut rata-rata hasilnya lebih 

rendah, yakni 4,45 ton GKG/ha). Varietas Inpara 1 memiliki toleransi keracunan Fe dan Al, agak tahan 

terhadap serangan wereng batang coklat Biotipe 1 dan 2, serta tahan terhadap penyakit hawar daun 

bakteri dan blas.  Varietas Inpara 2 dan Inpara 3 juga direkomendasikan untuk budidaya di lahan rawa 

lebak maupun pasang surut dengan rata-rata hasil relatif sebanding dengan Varietas Inpara 1 (Balai 

Besar Penelitian Padi, 2010). 

Lawit dan Manyapa merupakan nama varietas unggul kedelai adaptif pada lahan pasang surut dan lahan 

sawah. Keistimewaan dari kedua varietas ini adalah pengujian multilokasinya dilakukan di dua 

agroekologi, yaitu lahan pasang surut dan lahan sawah, sehingga memiliki daya adaptasi yang luas.  Di 

lahan pasang surut, kedua varietas ini dapat ditanam di lahan dengan tipe luapan B, C, dan D, baik pada 

musim hujan maupun kemarau.  Pada lahan bertipe luapan C dan D, dapat ditanam pada musim hujan 

dan musim kemarau tanpa pembuatan guludan.  Pada musim hujan di lahan bertipe luapan B perlu 

dibuat guludan untuk menghindari genangan pada saat pasang, karena genangan dapat merusak 

perakaran akibat kurangnya oksigen dan akumulasi CO2 di daerah perakaran. 

 

4. Tantangan Pengelolaan Lahan Suboptimal 

Pengelolaan lahan suboptimal masih banyak menghadapi permasalahan.  Selain aspek fisik lahan seperti 

yang telah diungkapkan sebelumnya, permasalahan non fisik antara lain rendahnya minat dan 

kemampuan enterpreneurship petani, lemahnya sistem kelembagaan untuk memfasilitasi dan 

melindungi usahatani masyarakat, dan aplikasi teknologi yang rendah terutama karena terkendala oleh 

kapasitas finansial petani yang tidak memadai.  

Dalam pengelolaan sumberdaya air, seringkali terjadi benturan kepentingan dalam menentukan 

prioritas pemanfaatan air di lapangan, antara kepentingan transportasi, pertanian, atau kegiatan 

lainnya.  Dari aspek budidaya, kendala yang dihadapi adalah: [1] persiapan lahan, pemakaian benih 

varitas unggul, penanaman (waktu tanam, cara tanam), pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama, 

penyakit tanaman dan gulma yang belum dilakukan dengan baik; [2] belum dilaksanakan integrasi 

dengan budidaya ternak (itik, kerbau) dan ikan sehingga produktivitas lahan suboptimal masih rendah;  

[3] penanganan panen dan  pasca panen belum dilakukan dengan baik dan efisien sehingga persentase 

kehilangan masih tinggi. 

Aksesibilitas yang rendah akibat prasarana transportasi yang belum tersedia atau dalam kondisi yang 

buruk juga menjadi tantangan dalam pengelolaan lahan suboptimal.  Terbatasnya aksesibilitas 

menyebabkan biaya angkut hasil produksi maupun sarana produksi relatif mahal. Kurangnya 

infrastruktur penunjang dalam pembangunan pertanian di lahan suboptimal akan berdampak pada 

rendahnya produktivitas dan kualitas produk serta sulitnya pemasaran.  
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Faktor kendala lain adalah keterbatasan tenaga kerja, karena umumnya kepadatan penduduk yang 

bermukim di lahan suboptmal sangat rendah.  Akibatnya, pendapatan penduduk dari pengusahaan 

komoditi pangan rendah, dan pada beberapa daerah hal tersebut dapat mendorong terjadinya alih 

fungsi lahan tanaman pangan ke penggunaan lain, diantaranya untuk perkebunan terutama kelapa 

sawit. 

Daerah rawa memiliki potensi produk sampingan limbah pertanian yang potensial. Limbah pertanian 

yang dominan adalah dari tanaman padi, rumput rawa, perkebunan sawit, dan kotoran hewan yang 

sampai saat ini masih belum dimanfaatkan.  Limbah ini berpotensi dijadikan pupuk kompos sehingga 

ketergantungan menggunakan pupuk buatan dapat dikurangi atau dimanfaatkan sebagai sumber energi 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Pengembangan teknologi pengolahan merupakan salah satu alternatif penganekaragaman produk 

sebagai penunjang agroindustri yang sesuai untuk tingkat pedesaan dan meningkatkan nilai tambah 

komoditas di lahan suboptimal.  Dengan lebih beragamnya produk olahan diharapkan dapat mendukung 

program ketahanan pangan. Dampak pengembangan agroindustri di pedesaan antara lain dapat 

mendorong tumbuhnya usaha-usaha di bidang pengolahan pangan, bengkel peralatan dan 

meningkatkan status gizi masyarakat  (Antalina dan Umar, 2009). 

 

5. Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Ekologi 

Lahan suboptimal membutuhkan lebih banyak intervensi teknologi agar dapat dijadikan lahan pertanian 

yang produktif.  Upaya ini selain mahal secara ekonomi, sering juga beresiko tinggi bagi lingkungan.  

Mudah untuk dipahami bahwa tidak seluruh bentang lahan suboptimal dapat dan perlu dimanfaatkan 

untuk kepentingan ekonomi.  Dengan demikian maka tidak semua jengkal lahan suboptimal harus 

digunakan sebagai lahan produksi; sebagian perlu tetap diperuntukan bagi kepentingan konservasi.   

Kebutuhan lahan paling besar adalah untuk kepentingan pertanian.  Berdasarkan estimasi Schneider et 

al. (2011), pada tahun 2005, pertanian telah menggunakan sekitar 38 persen lahan secara global dan 

diprediksi akan menguasai separuh pada tahun 2030 dan mencapai dua per tiga lahan dunia pada tahun 

2070.  Taksiran ini dilakukan dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan 

peningkatan kebutuhan pangan dan energi.  Peningkatan kebutuhan akan lahan ini juga akan terjadi di 

Indonesia mengingat laju pertumbuhan penduduk Indonesia tidak berbeda jauh dengan rata-rata 

pertumbuhan penduduk dunia. 

Untuk memenuhi kebutuhan lahan sektor pertanian ini dan mempertimbangkan kondisi sumberdaya 

lahan Indonesia, maka ekstensifikasi lahan pertanian akan merambah ke lahan-lahan suboptimal.  

Menghadapi desakan ini, maka Indonesia tidak serta merta semua lahan suboptimal yang masih belum 

dimanfaatkan, dibuka untuk kepentingan lahan produksi pertanian.  Pembangunan pertanian Indonesia 

harus dirancang agar dapat berkelanjutan.  Oleh sebab itu, perlu dijaga keseimbangan pengelolaan 

lahan antara untuk kepentingan pertanian (ekonomi) dengan kepentingan konservasi (ekologi).  Sebagai 
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langkah antisipatif, Indonesia perlu menyiapkan peta rencana pemanfaatan lahan (land use) untuk 

semua bentang lahan suboptimal di seluruh wilayah NKRI.   

 

6. Penutup 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terakumulasi melalui penelitian dan pengalaman lapangan 

di berbagai tipologi lahan suboptimal perlu dijadikan modal dasar untuk merencanakan pengelolaan 

lahan suboptimal berkelanjutan.  Sayangnya selama ini budaya mempublikasikan hasil penelitian di 

kalangan akademisi, peneliti, dan perekayasa Indonesia masih belum baik.  Hal ini diindikasikan dengan 

rendahnya produktivitas ilmiah para ilmuwan Indonesia (Lakitan et al., 2012).  Hasil penelitian yang tidak 

terdokumentasi dan terkomunikasikan dengan baik ini akan menyulitkan dalam menghimpun data dan 

informasi tentang lahan-lahan suboptimal tersebut. 

Kebijakan pemerintah pada periode lima tahun terakhir ini telah memberikan prioritas pada upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun kapasitas yang lebih baik 

untuk mengelola lahan-lahan suboptimal di masa yang akan datang.  Karena posisi lahan suboptimal 

yang semakin penting untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka pemahaman yang 

komprehensif tentang lahan suboptimal ini merupakan prasyarat untuk pengembangan teknologi yang 

secara teknis relevan dengan kebutuhan dan secara ekonomis terjangkau oleh masyarakat lokal 

setempat.  Saat ini, upaya mendorong agar para pengembang teknologi fokus pada teknologi yang 

relevan dengan kebutuhan dan kompetitif secara ekonomi merupakan salah satu tantangan yang serius 

dalam upaya mewujudkan sistem inovasi nasional (Lakitan, 2013). 
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