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Materi 05 – Manajemen Produksi Tanaman 

Pengelolaan Produksi Tanaman 
Berbasis Agroklimat 



Ragam Agroklimat Penting 
di Indonesia 

• Iklim Tropika Lembab (Humid Tropics) 

• Iklim Tropika Kering (Arid Tropics) 

• Dataran Tinggi Tropis (Tropical Highlands) 

• Lahan Basah (Wetlands) 

• Lahan Kering Masam (Acidic Dry Lands) 

• Lahan Suboptimal Lainnya (Other Suboptimal Lands) 



Tropika Basah 

Keuntungan 

• Kebutuhan air tanaman dapat 
terpenuhi sepanjang tahun; 

• Intensitas cahaya matahari tersedia 
cukup; 

• Panjang hari konstan sepanjang tahun; 
• Bebas kerusakan tanaman akibat suhu 

rendah (frost injury) 

Tantangan 

• Banyak jenis miroba patogenik yang 
potensial menyerang tanaman; 

• Pertumbuhan gulma cepat; 
• Ancaman genangan air pada lahan 

produksi; 
• Rawan longsor untuk lahan miring 
• Kendala pengeringan hasil panen; 
• Kendala dalam transportasi hasil 

tanaman; 

TAMAN NASIONAL GEDE-PANGRANGO 



Tropika Iklim Kering 

Keuntungan 

• Pengeringan hasil panen dapat 
mengandalkan cahaya matahari; 

• Prasarana transportasi darat relatif 
awet; 

• Panjang hari konstan sepanjang tahun; 
• Bebas kerusakan tanaman akibat suhu 

rendah (frost injury); 

Tantangan 

• Air menjadi kendala utama untuk 
menopang proses produksi/budidaya; 

• Perlu pengembangan infrastruktur 
penampungan dan distribusi air; 

• Dapat menyebabkan kerusakan 
tanaman akibat suhu tinggi; 

• Kandungan bahan organik tanah 
rendah; 

• Pengolahan tanah sulit dikerjakan; 

GEMBALA DOMBA, PULAU ROTE, NTT 



Dataran Tinggi Tropis 

Keuntungan 

• Suhu udara rata-rata lebih rendah, 
sehingga cocok untuk tanaman 
subtropis; 

• Kesuburan tanah umumnya lebih baik; 
• Panjang hari konstan sepanjang tahun; 
• Jarang terjadi kerusakan tanaman 

akibat suhu rendah (frost injury); 

Tantangan 

• Kemiringan lahan sering tidak 
memungkinkan budidaya dengan 
mekanisasi; 

• Untuk mencegah erosi perlu dibuat 
terasering; 

• Konflik kepentingan antara budidaya 
dengan konservasi; 

• Resiko longsor yang mungkin dihadapi 
petani; 

PETANI SAYUR, LEMBANG, JABAR 



Lahan Basah 

Keuntungan 

• Sesuai untuk tanaman hidrofit, 
termasuk padi sebagai pangan pokok; 

• Teknologi pengelolaan lahan basah 
sudah relatif berkembang di Indonesia; 

• Panjang hari konstan sepanjang tahun; 
• Bebas kerusakan tanaman akibat suhu 

rendah (frost injury); 

Tantangan 

• Akses dan prasarana transportasi darat 
masih terbatas; 

• Perlu pengembangan infrastruktur 
jaringan tata kelola air; 

• Potensi keracunan perakaran tanaman, 
akibat pirit; 

• Ancaman genangan air pada saat 
panen; 

• Kesulitan memprediksi saat yang tepat 
untuk memulai siklus budidaya; 

PEMBUKAAN SAWAH BARU, MERAUKE, PAPUA 



Lahan Kering Masam 

Keuntungan 

• Tersedia dalam hamparan yang luas, 
sehingga cocok untuk usaha skala 
besar; 

• Topografi relatif datar, sehingga cocok 
untuk mekanisasi; 

• Panjang hari konstan sepanjang tahun; 
• Bebas kerusakan tanaman akibat suhu 

rendah (frost injury); 

Tantangan 

• Kemasaman dan miskin hara tanah; 
• Ketersediaan (sumber) air kadang 

menjadi kendala; 
• Butuh upaya untuk pengendalian 

gulma, terutama alang-alang; 
• Perlu antisipasi konflik 

kepemilikan/penguasaan lahan dengan 
masyarakat lokal 

KARET RAKYAT, MUARA ENIM, SUMSEL 



Lahan Suboptimal 
(Lainnya) 

Diskripsi 

• Terminologi lahan suboptimal pertama 
diintroduksikan dalam dokumen 
Agenda Riset Nasional 2010-2014* 
(baca hal 42-43); 

• Lahan suboptimal (LSO) didiskripsikan 
sebagai: “Lahan dengan satu atau lebih 
kendala sifat fisik dan/atau kimia 
tanahnya, termasuk kemasaman tanah, 
salinitas tinggi, resiko keracunan 
tanaman, rawan banjir, lapisan gambut 
tebal, atau miskin hara” (DRN, 2010). 

• Dalam konteks saat ini, LSO telah 
diperluas cakupannya menjadi: “Lahan 
yang berada dalam suatu agroklimat 
dengan satu atau lebih kendala sifat 
fisik dan/atau kimia, baik pada tanah 
atau air, maupun unsur-unsur iklimnya”. 

*) Bagian Agenda Riset tentang Ketahanan Pangan ini disusun 
oleh Komisi Teknis Bidang Pangan yang pada saat penyusunan 
ARN 2010-2014 tersebut diketuai oleh Prof. Benyamin Lakitan 

LAHAN ZONA IKLIM KERING - FLORES 



Strategi Pengelolaan 

• Memahami potensi dan kendala yang dihadapi untuk masing-
masing kondisi lahan dan agrokilmatnya; 

• Menganalisis praktek budidaya yang dilakukan oleh petani 
lokal, termasuk kearifan lokal yang menjadi panduan petani 
setempat; 

• Mempertimbangkan kapasitas teknis dan finansial petani 
setempat sebagai kandidat pengadopsi teknologi yang 
dikembangkan; dan 

• Menyerasikan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. 



Upaya untuk Peningkatan Produktivitas 

• Membenahi kondisi lahan sebagai substrat tempat tumbuh 
tanaman, yang menyediakan air, hara, dan penopang 
tegaknya tanaman; 

• Memodifikasi iklim mikro agar lebih optimal bagi 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman; dan/atau 

• Meningkatkan daya adaptasi tanaman terhadap kondisi 
spesifik lahan dan agroklimat dimana aktivitas budidaya akan 
dilakukan, melalui pemuliaan konvensional atau aplikasi 
bioteknologi. 



Upaya untuk Peningkatan Inklusivitas Petani  

• Memposisikan kearifan lokal dan praktek budidaya yang 
dilakukan petani sebagai referensi untuk pengembangan 
teknologi yang relevan kebutuhan dan persoalan petani; 

• Memadu-serasikan antara kepakaran pengembang dengan 
preferensi pengguna dalam proses pengembangan teknologi; 

• Memberikan apresiasi (akademik dan finansial) kepada 
pengembang yang berhasil menghasilkan teknologi yang 
digunakan dalam proses produksi atau pengolahan hasil oleh 
petani dan/atau pelaku usaha. 



Upaya untuk Keberlanjutan Proses Produksi 

• Memperbaiki pendapatan bersih petani dalam rangka 
meningkatkan motivasinya dalam meningkatkan produksi 
tanaman (dimensi ekonomi); 

• Menekan dampak negatif dari kegiatan budidaya dan 
pengolahan hasil pertanian terhadap ekosistem setempat 
(dimensi ekologi); dan 

• Membuka peluang yang seluas-luasnya bagi petani dan 
masyarakat perdesaan untuk berperan aktif dalam kegiatan 
budidaya dan pengolahan hasil tanaman (dimensi sosial). 
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