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1. Review Konsep Pertanian Berlanjut
TAC/CGIAR (1988) dalam Reijntjes et al. (1992)
dg kata kunci:
 Pengelolaan sumberdaya yg berhasil untuk
usaha pertanian
 Membantu kebutuhan manusia yang berubah

 Mempertahankan atau meningkatkan kualitas
lingkungan
 Melestarikan sumberdaya alam.

1. Review Konsep (lanjutan)
• Pengelolaan & konservasi sumberdaya
• Berorientasi pd perkembangan teknologi &
kelembagaan
• Kebutuhan manusia saat ini & y.a.d.
• economically viable,
• ecologically sound, and
• socially just
• culturally acceptable
Ket:
*) disarikan dari referensi Hairiah et al. & Reijntjes et al.)

economically viable (berkelangsungan secara ekonomi)
 mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan

 penghasilan yang mencukupi untuk mengembalikan
input produksi:
 tenaga kerja,
 bibit,
 pupuk

ecologically sound (ramah lingkungan)
• kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia,
tanaman, hewan dan organisme tanah)
dipertahankan dan ditingkatkan
• sistem pertanian berorientasi pada ramah
lingkungan & keragaman hayati (biodiversitas)
• pelestarian sumberdaya alam
• minimalisasi resiko-resiko alamiah yang
mungkin terjadi

Socially just (berkeadilan = menganut azas keadilan)
 kebutuhan dasar sebagai pengelola pertanian  hak-hak
atas tanah pertanian
memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati

pemuliaan & pengembangan
saling menukar & menjual benih
Memperoleh kembali benih secara aman di bank benih
internasional
Memperoleh informasi pasar (harga & kuantitas
Demand –Supply)

Socially just (lanjutan)
 Memiliki karakter yang humanistik (manusiawi), artinya
semua bentuk kehidupan baik tanaman, hewan dan
manusia dihargai secara proporsional
 Martabat dasar semua mahluk hidup dihormati

culturally acceptable (berakar pd budaya setempat)
 Selaras/sesuai dg sistem budaya yg berlaku
 hubungan serta institusi yang ada mampu
menggabungkan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti
kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerja sama dan rasa
kasih sayang
 fleksibel atau luwes, yang berarti bahwa masyarakat
pedesaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan
kondisi usahatani yang berlangsung terus

Keterlibatan terus
menerus secara non
permanen dan dinamis

SISTEM PENDEKATAN:
1. pendekatan holistik/integratif
2. diversifikasi usahatani
3. spesifik lokasi
4. sistem tanpa kebocoran

Responsif gender

RAMAH LINGKUNGAN:
1. praktek pertanian
yang ramah lingkungan
2. hubungan antara
manusia dan
lingkungan yang
dinamis
3. meningkatnya
standar kehidupan
petani tanpa efek
negatif terhadap
lingkungan

SELARAS DENGAN
SISTEM SOSIAL BUDAYA
YANG BERLAKU:
1. sensitif kultur
2. dokumentasi,
validasi, promosi dan
penerapan sistem
kearifan lokal
(indigenous knowledge)

Layak secara ekonomi
dalam sistem dan
praktek

Spesifik Lokasi:
penerapan teknologi
tepat guna

TUJUAN

PENINGKATAN
KUALITAS KEHIDUPAN
MELALUI:
1. Pembangunan
ekonomi
2. Ketahanan pangan
3. Pemberdayaan
masyarakat
4. Pelestarian
lingkungan: aman,
bersih, seimbang,
produktif dan
berkelanjutan

BERBASIS
SUMBERDAYA:
1. manajemen
sumberdaya
berbasis komunitas
2. kontrol
sumberdaya
3. perlindungan
sumberdaya yang
ada
4. penggunaan
teknologi lokal
(indigenous technical
knowledge)

BERKEADILAN SOSIAL:
1. adil dan humanistik
2. meningkatkan
partisipasi dan
harmoni komunitas
3. praktek dan
metode yang secara
sosial dapat diterima
4. wajar dan
proporsional
PENINGKATAN NILAI
KEMANUSIAAN

2. Kondisi Aktual
Cara baru & teknologi tinggi di bidang pertanian dg import :
• peralatan (+ suku cadang)
• benih & input lain (bahan baku pupuk un-organic)

 Kemandirian akses terhadap sumberdaya pertanian 
petani tergantung
 Kualitas lingkungan  (eksternalitas negatif) dlm bentuk:
 pencemaran residu,
 kestabilan iklim,
 pemanasan global

 Partisipasi & harmoni komunitas 

Analisis ttg benih unggul
Revolusi gen: Benih unggul diproduksi investor/pembisnis
 tgt input luar tinggi (hak untuk melestarikan benih lokal
terabaikan)
 pemuliaan & pengembangan benih oleh petani setempat 
Catatan:
o Petani dlm kegiatan seleksi & pemuliaan tanaman & ternak
dpt menghasilkan sifat2 ketahanan alami (sesuai dg kondisi
ekologi & se laras dg budaya setempat

Permasalahan yg terkait:
Benih hibrida cenderung merespon input luar (terutama pupuk
buatan) relatif tinggi  menjadi masalah pd lahan dg
karakteristik:
• Kandungan hara rendah
• Air tdk mencukupi
• Pengendalian hama tdk memadai

Analisis ttg pupuk buatan
Dimensi ekologi:
Nitrogen oksida (N2O) berlebihan  pd statosfer menyebabkan menipisnya lapisan ozon
N2O menyerap infra merah tertentu menyebabkan:
 meningkatnya suhu global
 Mengganggu kestabilan iklim

Dimensi ekonomi:
Bahan baku import, bila harga dunia naik
harga input luar 
biaya produksi 

Analisis ttg orientasi produktivitas
Orientasi Produktivitas yg tinggi dg luas areal konstan

supply tinggi
harga komoditas 

Peningkatan
produktivitas

Vs

Ada batas maksimum
produktivitas
ekosistem

Degradasi ekosistem

Analisis ttg orientasi harga & produksi

Harga   produksi 
Bila produktivitas konstan

Perluasan areal
(ekstensifikasi)

Pembukaan
lahan baru
Lahan marginal
Degradasi
lahan (erosi)

Lahan hutan

Keragaman
hayati 

Analisis ttg orientasi pasar

Sistem tebasan pd waktu panen:
ketersediaan pangan pd tk rumahtangga 
 ketersediaan benih pd tk rumahtangga 
 kesempatan kerja & hubungan sosial 
Ekspor
+
Produktivitas dunia 
Keuntungan 
Penerimaan
petani 

Supply dunia 
Jk pendek
demand konstan
Harga
domestik 

Import 

Harga
dunia 

Harga dunia
< domestik

Analisis ttg pestisida

Analisis ttg investasi irigasi

3. Identifikasi Indikator
Indikator
1. keragaman sumber pendapatan:
onfarm, off farm, dan non farm

2. sistem panen
a. distribusi musiman berdasarkan
komoditas
b. praktik-praktik daur ulang
c. penghitungan biomassa,
penggunaan pupuk kandang,
kompos

3. Implementasi manajemen
usahatani:
a. input eksternal dan internal
b. distribusi tenaga kerja dan
pengambilan keputusan
c. teknologi pertanian yang
diadopsi atau dikembangkan

Jenis Indikator
Sosek  level
rumahtangga

Unit/skala pengukuran
Tabulasi jumlah pendapatan per sumber
pendapatan dalam Rp, dibedakan menurut
pekerja; jumlah penyerapan tenaga kerja
(dalam satuan orang, jam kerja atau
persentase)

Sosek  level
rumahtangga

a. kg per bulan atau per musim tanam, pola
tanam  skedul waktu tanam
b. tipe praktik daur ulang berdasarkan produk;
tabulasi penggunaan produk untuk pangan
dan non pangan (pakan ternak, pupuk
organik, dsb  dalam persentase atau
jumlah fisik (kg,kuintal, ton)
c. persentase atau jumlah fisik penggunakan
pupuk organik

Sosek  level
rumahtangga

a. tabulasi dan jumlah input (saprodi) yang
dipakai  dalam satuan fisik dan
persentase
b. distribusi musiman dan partisipasi anggota
rumahtangga dalam berbagai aktivitas
pertanian  dibedakan menurut umur dan
jenis kelamin untuk mengevaluasi beban
kerja intra keluarga
c. tabulasi jenis teknologi yang digunakan dan
tidak digunakan oleh petani

Indikator
4. Status pemilikan lahan
1.

Jenis Indikator
Sosek  level
rumahtangga

Ketahanan Pangan:
a. stabilitas pasokan
Sosek  level
bahan pangan
rumahtangga
b. ketersediaan
c. aksesibilitas

6. Nilai dan praktik-praktik
tradisional terkait pertanian: Sosek  level
misal, gotong royong,
rumahtangga
sambatan, dsb

Unit/skala pengukuran
Tabulasi dan jumlah petani pada tiap tipe status
pemilikan lahan  milik sendiri, sewa, menyakap (bagi
hasil), tanah kas desa, dsb
a. distribusi musiman dan bulanan dari ketersediaan
pangan pokok dalam kg atau skala
b. Jumlah dalam satuan fisik(kg) atau persentase, bahan
pangan yang dijual, dikonsumsi dan dibeli
c. Harga bahan pangan pokok pada saat pengamatan
 jual maupun beli
Tabulasi jumlah dan persentase masyarakat yang
melakukan dan tidak melakukan; tabulasi aspirasi yang
dibagi
a.

b.

7.Indikator sosial:
a. pendidikan
b. kesehatan
c. perumahan
d. fasilitas

Sosek  level
rumahtangga
c.
d.

status pendidikan formal , pelatihan keterampilan,
level partisipasi anggota rumahtangga berdasarkan
umur dan jenis kelamin
kondisi kesehatan anggota rumahtangga berdasarkan
umur dan jenis kelamin; frekuensi anggota
rumahtangga sakit (morbiditas); tabulasi praktik
kesehatan dan sanitasi; level prioritas antar
kebutuhan rumahtangga
tipe material rumah; status pemilikan rumah; level
prioritas antar kebutuhan rumahtangga
tipe peralatan rumahtangga yang dimiliki; tabulasi
jumlah anggota rumahtangga atas akses rekreasi dan
olah raga berdasarkan gender; level prioritas
kebutuhan antar anggota rumahtangga

Indikator
8. Keanggotaan dalam
organisasi

Jenis Indikator
Sosek  level
rumahtangga

9. Layanan pendukung:
a. Kredit
b. Teknologi terkait PB
c. Sumber informasi
Sosek  level
(radio, media massa, tv,
rumahtangga
dsb)
d. Pelatihan PB
e. Fasilitas teknologi pasca
panen

10. Kebijakan: aturan
masyarakat/komunitas
terkait PB
11.Organisasi masyarakat:
a. organisasi formal dan
informal
b. level partisipasi masy
dlm perencanaan dan
pembangunan berdasarkan kelompok umur dan
gender

Sosek  level
komunitas/
landskap

Unit/skala pengukuran
Anggota rumahtangga aktif dan atau menjadi anggota
suatu organisasi; jenis aktivitas, dan tujuan organisasi
yang diikuti oleh anggota rumahtangga
a. daftar sumber kredit; jumlah kredit dan mekanisme
pengajuan kredit; jumlah/persentase masyarakat
yang dapat mengakses kredit; lokasi institusi
perkreditan
b. daftar teknologi PB;jumlah/persentase pengguna dan
bukan pengguna; sumber/asal teknologi, jarak
tempuh lembaga yang menjadi asal teknologi
c. daftar jenis, jumlah institusi pemasok informasi dan
jarak lokasi institusi tersebut
d. daftar jumlah dan jenis institusi penyedia diklat dan
jarak lokasi institusi tersebut
e. jenis dan jumlah fasilitas pasca panen; jarak/lokasi
fasilitas pasca panen, jumlah masyarakat pengguna
fasilitas tersebut; daftar jenis institusi/ fasilitas
penunjang penanganan dan pengolahan pasca
panen; jarak/lokasi institusi/fasilitas penunjang tsb

Jumlah aturan terkait PB yang diajukan dan disetujui
a.

Sosek  level
komunitas/
landskap

b.

Daftar jumlah organisasi masyarakat baik formal
maupun informal; jumlah anggota organisasi terkait
PB, aset, modal dan umur organisasi
Jumlah masyarakat yang mendukung PB, kehadiran
pada pertemuan anggota (jumlah, persentase
anggota organisasi yang secara berkala menghadiri
pertemuan kelompok)

Indikator

12. Ketersediaan layanan
kebutuhan dasar sosial:
a. pendidikan
b. kesehatan
c. perumahan
d. fasilitas
e. pasar

Jenis Indikator

Sosek  level
komunitas/ landskap

Unit/skala pengukuran
a. pendidikan formal, pelatihan keterampilan berdasarkan
kelompok umur dan gender, daftar jumlah institusi
pendidikan dan lokasinya; persentase dan rata-rata
pendapatan yang dialokasikan untuk pemenuhan
kebutuhan pendidikan dasar
b. prevalensi morbiditas rumahtangga berdasarkan
kelompok umur dan gender; daftar praktik kesehatan
dan sanitasi yang diterapkan oleh rumahtangga;
jumlah keluarga yang memiliki WC, angkat harapan
hidup berdasarkan kelompok umur dan gender; daftar
jumlah dan jarak unit layanan kesehatan masyarakat
(Puskemas, klinik, RS dsb);persentase, nilai rata-rata
pendapatan rumahtangga yang dialokasikan untuk
layanan kesehatan
c. status pemilikan rumah, tipe material rumah,
persentase dan nilai rata-rata pendapatan yang
dialokasikan untuk kebutuhan perumahan
d. jenis, jumlah peralatan rumahtangga yang dimiliki;
daftar, jumlah dan jarak sarana olahraga, rekreasi dan
fasilitas umum lainnya; jumlah/persentase anggota
masyarakat yang dapat mengakses fasilitas tersebut
berdasarkan kelompok umur dan gender, persentase
dan nilai rata-rata pendapatan yang dialokasikan untuk
rekreasi, olah raga dan fasilitas lainnya
e. daftar jenis, jumlah dan jarak pasar; struktur pasar dan
mekanisme pemasaran produk; infrastruktur dan
fasilitas penunjang pasar lain (jejaring, informasi, dsb)

Indikator

Jenis Indikator
Sosek  level
13. Level produksi pertanian
komunitas/
per komoditas
landskap
14. Praktik manajemen
usahatani:
a. input internal dan
eksternal
Sosek  level
b. distribusi tenaga kerja
komunitas/
dan pengambilan
landskap
keputusan
c. teknologi PB yang
diadopsi dan
dikembangkan petani

Unit/skala pengukuran
Kg, ton, level produksi per musim tanam
a.

b.

c.

Daftar jenis dan jumlah input yang digunakan dalam
satuan fisik atau persentase; jumlah dan jenis praktik
daur ulang biomassa yang dilakukan
Distribusi tenaga kerja musiman; partisipasi anggota
rumahtangga dalam berbagai aktivitas pertanian
berdasarkan proporsi beban kerja dan jenis kelamin
Daftar jenis teknologi PB yang diterapkan, jumlah
dan persentase pengguna dan bukan pengguna
teknologi tersebut

15. Keragaman sumber
Sosek  level
pendapatan: on farm, off komunitas/
farm dan non farm
landskap

Daftar jenis dan jumlah pendapatan pada tiap sumber
pendapatan berdasarkan gender dalam Rp atau satuan
fisik; penyerapan tenaga kerja (jumlah dan persentase)
 berdasarkan gender dan distribusi musiman

16. Kesetaraan gender 
distribusi gender dalam
organisasi

Jumlah lelaki dan perempuan anggota organisasi
(poktan, gapoktan, dsb)

Sosek  level
komunitas/
landskap

Indikator

Jenis Indikator

17. Pola migrasi  migrasi
keluar dan masuk
Sosek  level
kawasan
komunitas/ landskap
18. Pemerataan pemilikan
lahan dan kesempatan
berusaha

19. Akses atas layanan
penunjang:
a. kredit
b. teknologi PB
c. sumber informasi
d. pelatihan terkait PB
e. Fasilitas teknologi
pasca panen

20. Praktik manajemen
limbah

Sosek  level
komunitas/ landskap

Unit/skala pengukuran
Jumlah/persentase anggota masyarakat yang bermigrasi
baik keluar mapun masuk; tipe pekerjaan/pola okupasi;
komposisi demografi  suku, etnisitas, agama, level
pendidikan, daerah asal migran, dsb
Daftar rentang besaran dan distribusi pendapatan

Sosek  level
komunitas/ landskap

a. daftar, jumlah sumber kredit, mekanisme pengajuan
kredit, jumlah/persentase anggota masyarakat yang
dapat mengakses sumber kredit; jarak/lokasi lembaga
kredit
b. daftar teknologi; jumlah/persentase penguna dan bukan
pengguna; jarak/lokasi institusi sumber teknologi; asal
dan cara memperoleh teknologi tersebut
c. daftar jenis,jumlah institusi pemasok informasi dan
jarak/lokasi institusi tersebut
d. daftar jenis dan jumlah diklat;institusi penyelenggara
diklat dan lokasi/jarak institusi penyelenggara diklat
e. daftar jumlah dan jenis fasilitas pasca panen, lokasi
fasilitas tersebut; jumlah/persentase pengguna; serta
fasilitas penunjang lainnya

Sosek  level
komunitas/ landskap

Daftar jenis dan jumlah fasilitas manajemen limbah (WC,
septitank, drainage, bendungan dsb); jumlah/persentase
anggota masyarakat yang menerapkan manajemen
limbah tersebut; sumber informasi praktik manajemen
limbah yang baik; informasi tentang bagaimana limbah
didaur ulang

4. Implementasi di DAS Konto
Landscape yg terdiri atas lahan dg:
• Agroforestry sedikit kopi
• Agroforestry dominan kopi
• Monocultur padi
• Monocultur jagung
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