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KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) 2015-2019 merupakan lanjutan dari 
Renstra 2010-2014, yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis 
global maupun nasional, terutama dalam aspek sumberdaya lahan pertanian. 
Renstra ini disusun dalam rangka memenuhi perintah INPRES Nomor 7 Tahun 
1999 tentang kewajiban bagi setiap K/L untuk menyusun Renstra dan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP). 

Penyusunan Renstra BBSDLP 2015-2019 mengacu dan berpedoman 
pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rancangan 
Renstra Kementerian Pertanian, dan Reformasi Perencanaan dan 
Penganggaran yang telah dijabarkan pada Renstra Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian). Secara operasional, 
Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit pelaksana teknis 
(UPT) lingkup BBSDLP yang dalam penjabarannya disesuaikan dengan 
dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan respon stakeholders.  

Harapannya, Renstra ini menjadikan BBSDLP sebagai lembaga 
penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan 
pengetahuan/informasi dan inovasi teknologi dalam upaya pemanfaatan dan 
pengelolaan sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan guna 
mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi pangan, peningkatan nilai 
tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Renstra ini juga 
diharapkan menjadi bagian dari skenario pembelajaran jangka panjang dan 
sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan BBSDLP dan semua Balit di 
bawah koordinasinya. 

Kepada tim penyusun dan pihak yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. 

Bogor,  04  Januari 2018 
Kepala Balai Besar, 

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 yang tertuang dalam Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 pada 

saat ini sudah memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) tahap ke-3 (2015-2019). Pada RPJM tahap ketiga ini 

pembangunan pertanian tetap memegang peran yang sangat strategis 

dalam perekonomian  nasional dan merupakan acuan bagi pelaku 

pembangunan untuk sinergis, koordinatif, dan saling melengkapiantara yang 

satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan. 

Sebagai salah satu satuan kerja (Satker) dari  Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian dengan peranan kunci dalam menghasilkan dan 

mengembangkan inovasi teknologi, Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menyusun Renstra 

penelitian dan pengembangan inovasi pertanian untuk mewujudkan visi 

pembangunan pertanian. Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan 

Renstra sebelumnya dengan penyempurnaan berdasarkan pemikiran-

pemikiran baru, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

dinamika kebutuhan pengguna. Rencana Strategis Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Tahun 2015-2019 

merupakan acuan bagi stakeholders pembangunan pertanian, terutama 

jajaran manajemen di lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Sumberdaya Lahan Pertanian dalam melaksanakan penelitian dan 

pengembangan pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Kementerian Pertanian telah menetapkan “Sistem Pertanian 

Bioindustri Berkelanjutan yangMenghasilkan Beragam Pangan Sehat dan 

Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk 

Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” sebagai visi pembangunan 

pertanian 2015-2019. Sistem pertanian bioindustri adalah sistem pertanian 

yang pada prinsipnya mengelola dan/atau memanfaatkan secara optimal 

seluruh sumberdaya hayati termasuk biomassa dan/atau limbah organik 
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pertanian, bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara 

harmonis. Untuk mencapainya, penelitian dan pengembangan di bidang 

pertanian memegang peranan yang sangat penting dan strategis, dan 

litbang sumberdaya lahan pertanian menjadi salah satu sokoguru dan pilar 

penting, karena visi tersebutharus dilandasi oleh pemanfaatan sumberdaya 

lokal, terutama sumberdaya lahan. 

Sistem pertanian bioindustriberkelanjutan memandang lahan 

pertanian tidak semata-mata merupakan sumberdaya alam namun juga 

industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan 

pangan untuk ketahanan pangan, maupun produk lain yang dikelola 

menjadi bioenergi serta bebas limbah dengan menerapkan prinsip 

mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang (reduce, reuse, 

and recycle). Dengan konsep ini, maka hasil produk pertanian dapat 

dikembangkan menjadi energi terbarukan sehingga masyarakat tidak lagi 

terpaku pada energi yang berasal dari fosil. 

Renstra ini merupakanacuan dan arahan bagi Unit Kerja di lingkup 

BBSDLP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dan 

pengembangan pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, 

terintegrasi, dan sinergis,baik di dalam maupun antar subsektor terkait. 

Penyusunan Renstra BBSDLP mengacu kepada: 1) Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) 

Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-

2025, 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun2015-2019, 4) RenstraKementerian Pertanian Tahun 2015-2019, dan 

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2015-2019. 

Renstra ini disusun berdasarkan analisis strategis atas 

potensi,peluang, tantangan dan permasalahan, termasuk isu strategis terkini 

yang dihadapi pembangunan pertanian dan perkembangan IPTEK dalam 

kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra BBSDLP2015-2019 merupakan 

implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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(RPJMN) 2015-2019 bidang penelitian dan pengembangan 

pertanian.Reformasi perencanaan dan penganggaran 2015-2019 

mengharuskan BBSDLP merestrukturisasi program dan kegiatan dalam 

kerangka penganggaran berbasis kinerja (performance-based 

budgeting).Untuk itu, Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja utama 

sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat 

dievaluasi selama periode 2015-2019. 

1.1. Kondisi Umum 
1.1.1. Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 

22/Permentan/OT.140/3/2013,Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan 

Pertanian (BBSDLP) bertugas melakukanpenelitian danpengembangan 

sumberdaya lahan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai 

Besar Litbang SDLP menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian; 

2. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan 

pengembangan sumberdaya lahan pertanian; 

3. Pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha 

agribisnis bidang sumberdaya lahan pertanian; 

4. Pelaksanaan penelitian teknologi inderaja dan inventarisasi 

sumberdaya lahan pertanian; 

5. Pelaksanaan penelitian sosialekonomi dan sintesis kebijakan 

pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian; 

6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar. 

Salah satu tugas BBSDLP adalah mengkoordinasikan penelitian dan 

pengembangan yang bersifat lintas sumberdaya di bidang tanah, 

agroklimat, hidrologi, lahan rawa, dan lingkungan pertanian, yang terdapat 

pada Balai Penelitian Tanah, Bogor, Jawa Barat; Balai Penelitian Agroklimat 
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dan Hidrologi, Bogor, Jawa Barat; Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, 

Banjarbaru, Kalimantan Selatan; dan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, 

Jakenan, Pati, Jawa Tengah. Koordinasi difokuskan untuk mensinergikan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan dan untuk 

menghindari overlapping penelitian di masing-masing UPT. 

Pada awal tahun 2017, dari lima UPT di lingkup BBSDLP, satu 

diantaranya sudah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

ISO 9001:2015. Pada pertengahan tahun 2010, seluruh UPT di lingkup 

BBSDLP sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. 

 

Gambar 1.Struktur Organisasi Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian 
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1.1.2. Sumberdaya 

1.1.2.1. Sumberdaya  Manusia  (SDM) 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian memiliki 4 UPT 

dengan jumlah pegawai 416 personil pada bulan Juni 2018, yang terdiri atas 

194 tenaga fungsional (47%) dan 222 tenaga non fungsional/staf umum 

(53%).  Proporsi tenaga fungsional dan non fungsional yang ada saat ini 

belum ideal bagi BBSDLP ditinjau dari peran dan fungsinya sebagai 

penghasil inovasi.Kondisi ideal yang diharapkan adalah lebih dari 60% 

pegawai merupakan tenaga fungsional. 

Berdasarkan  jenjang pendidikan, komposisi SDM lingkup BBSDLP 

terdiri atas 198 pegawai (47,60%) berpendidikan di bawah S1,101 pegawai 

(24,28%) berpendidikan S1, 58 pegawai (13,94%) berpendidikan S2, dan 59 

pegawai (14,18%) berpendidikan S3. Perkembangan SDM lingkup BBSDLP 

berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2015-2018 disajikan dalam 

Tabel 1 dan berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Perkembangan SDM lingkup BBSDLP berdasarkan Jenjang 
Pendidikan tahun 2015-2018. 

No. Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018* 

1 S3 55 50 58 59 
2 S2 72 68 59 58 
3 S1 108 101 94 101 
4 <S1 269 247 215 198 

Total 504 466 426 416 

Keterangan: *data per Juni 2018 
 

Dalam kurun waktu 2015-2018 jumlah pegawai lingkup BBSDLP 

cenderung menurun karena berkurangnya jumlah SDM berpendidikan non 

sarjana (< S1), SDM berpendidikan S1, dan SDM berpendidikan S2, 

sedangkan jumlah SDM berpendidikan S3 cenderung meningkat (Tabel 1). 

Di sisi lain,  jumlah tenaga fungsional peneliti dan teknisi litkayasa 

pendukung cenderung menurun, dari 245 orang pada tahun 2013 menjadi 
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194 orang pada tahun 2017 (Tabel 2). Hal ini disebabkan oleh penerimaan 

SDM yang makin terbatas (zero growth) dan sentralistik. Selama kurun 

waktu 2015-2018 di lingkup BBSDLP mendapat tambahan PNS baru 

sebanyak 17 orang, yaitu 2015 7 orang dan 2018 10 orang. 

Tabel 2. Perkembangan SDM lingkup BBSDLP berdasarkan Jenjang 
Tenaga Fungsional tahun 2013-2017. 

No. Rumpun Fungsional 2015 2016 2017 2018* 
1 Peneliti 146 132 118 120 
2 Teknisi Litkayasa 91 87 74 69 
3 Pustakawan 3 3 3 2 
4 Arsiparis 4 4 4 3 
5 Pranata Komputer 1 1 0 0 
6 Analisis Kepegawaian 0 0 0 0 
7 Perencana 0 0 0 0 
8 Pranata Humas 0 0 0 0 
9 Statistik 0 0 0 0 
10 Umum 259 239 227 222 

Total 504 466 426 416 

Sebagai institusi penelitian dan pengembangan, BBSDLP 

mengembangkan bidang kepakaran peneliti yang selaras dengan ketentuan 

LIPI namun diharapkan dapat berperan aktif dalam percepatan pencapaian 

empat target sukses Kementan untuk kurun waktu 2015-2019, dengan 4 

bidang kepakaran. Namun tidak semua bidang kepakaran sesuai dengan 

dinamika perubahan tugas dan fungsi Balitbangtan di masa depan seiring 

dengan isu pembangunan pertanian. Ke depan, bidang kepakaran yang 

dikembangkan difokuskan pada bidang kepakaran yang merupakan 

manifestasi dari kompetensi dan kredibilitas lembaga sekaligus sebagai 

jaminan perkembangan karier SDM, khususnya peneliti yang menekuninya. 

Hingga tahun 2018, BBSDLP mempunyai 4 Profesor Riset dan 19 

Peneliti Utama sebagai jenjang tertinggi jabatan fungsional peneliti, dengan 

beragam bidang kepakaran. Hal ini menunjukkan BBSDLP sebagai institusi 

penggerak penelitian dan pengembangan pada bidang sumberdaya lahan 
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pertanian di Indonesia telah ditunjang oleh kompetensi SDM yang cukup 

memadai. Sementara itu, proyeksi SDM BBSDLP yang akan memasuki usia 

pensiun dari tahun 2015 hingga 2019 berjumlah 122 orang, yang sebagian 

besar adalah teknisi litkayasa dengan bidang keahlian surveyor. Hal 

tersebut perlu mendapat perhatian danpertimbangan dalam merancang pola 

penerimaan dan pengembangan kompetensi SDM mendukung pelaksanaan 

Renstra BBSDLP. 

Tabel 3. Perkembangan Tenaga Fungsional Peneliti lingkup BBSDLP 
berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional tahun 2015-2018. 

No. Jenjang Funsional 2015 2016 2017 2018 
1 Calon Peneliti 0 0 0 10 
2 Peneliti Pertama 31 27 20 21 
3 Peneliti Muda 41 41 34 30 
4 Peneliti Madya 57 47 48 36 
5 Peneliti Utama 17 13 16 19 
6 Profesor Riset 4 4 3 4 

Total 150 132 121 120 

 
Tabel 4. Perkembangan PNS yang akanpensiun di lingkup BBSDLP tahun 

2015-2019. 

No Satker 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 
1 BBSDLP 1 11 14 11 4 41 
2 Balittanah 0 14 12 10 7 44 
3 Balittra 1 1 5 7 5 19 
4 Balitklimat 0 4 0 5 3 12 
5 Balingtan 0 2 0 4 0 6 

Total 2 32 31 37 19 122 
 

Sebaran jumlah SDM antar satker sangat beragam, baik jumlah 

maupun jenjang pendidikan.Selain itu jenis dan beban tugas antar satker 

tidak sama.  Sebaran SDM yang tidak seimbang antar satkermenjadi salah 

satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan tugas BBSDLP secara 

keseluruhan. 
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BBSDLP telah melakukan beberapa upaya pengembangan SDM 

melalui: a) Rekruitmen secara terpusat, b) Pendidikan dan pelatihan 

(Diklat), c)Detasering dan magang, serta d) Pembinaan internal (supervisi 

senior yunior, pengembangan suasana ilmiah). Pengembangan SDM 

BBSDLP ke depan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu periode 2015–2019, 

2020–2029, dan 2030–2050.  Hal ini mutlak diperlukan mengingat makin 

beratnya tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus diemban dalam 

pembangunan pertanian nasional. 

Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam:  i) 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS 

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002, ii) PP Nomor 

97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 

Nomor 54 Tahun 2003, iii) PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah 

dengan PP Nomor 13 Tahun 2000, iv) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  Upaya peningkatan kompetensi SDM 

lingkup BBSDLP dalam periode 2010-2014 antara lain melalui pengiriman 

petugas belajar ke program D3, S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar 

negeri. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 

dinyatakan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 

berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, 

sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 

aparatur negara, meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan 

perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, 

pelayanan publik, serta pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) 

aparatur.  Salah satu area perubahan adalah SDM aparatur agar menjadi 

aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja 
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tinggi, dan sejahtera.Untuk merealisasi sasaran reformasi birokrasi tentu 

diperlukan program diklat bagi SDM aparatur. 

Pengembangan SDM BBSDLP harus selaras dengan isu strategis 

pembangunan pertanian dan peningkatan performa reformasi birokrasi.Hasil 

analisis dan sintesis melalui model dinamis atas data dan informasi 

berkenaan dengan isu tersebut diarahkan untuk menentukan jumlah dan 

kualifikasi SDM yang diperlukan BBSDLP hingga tahun 2019. 

1.1.2.2.  Sumberdaya Sarana-Prasarana 

Dalam kurun waktu 2015-2019, BBSDLP mencanangkan diri sebagai 

lembaga litbang acuan yang terkemuka dalam pengembangan bioindustri 

pertanian untuk menjawab isu global sektor pertanian.Selain melibatkan 

SDM kompeten, perwujudan visi tersebut harus didukung oleh sarana dan 

prasarana modern. Fokus pengembangan sarana dan prasarana dalam 

periode 2015-2019 mencakup: (1) laboratorium, (2) kebun percobaan, dan 

(3) perpustakaan digital dan teknologi informasi. 

1.1.2.3. Sumberdaya Laboratorium 

Fungsi laboratorium di UK/UPT lingkup Balitbangtan adalah 

menghasilkan data dan informasi yang sahih (accurate dan precise) tentang 

objek penelitian dan pengembangan pertanian. BBSDLP harus mampu 

memberikan jaminan mutu bagi data hasil penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian dan mendapatkan pengakuan secara nasional 

dan internasional melalui proses akreditasi/sertifikasi dengan penerapan 

Good Laboratory Practices (GLP) dan Quality Management System 

(QMS).Akreditasi/sertifikasi mengacu pada ISO/IEC 17025:2005 (GLP) dan 

ISO 9001:2008 (QMS). 

BBSDLP saat ini memiliki 5 laboratorium yang tersebar di UPT, 3 

laboratorium diantaranya telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2005, yaitu 

Laboratorium tanah terpadu Balittanah, Laboratorium jasa analisis 
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lingkungan Balingtan, dan Laboratorium tanah, air, dan tanaman Balittra, 

dan 2 (dua) laboratorium belum akreditasi, yaitu: Laboratorium 

Agrohidrometeorologi, dan Laboratorium Informasi Geospasial dan Analisis 

Sistem.  

Pada periode 2015-2019, setiap UPT lingkup BBSDLP harus 

menyusun strategi pengembangan laboratorium yang mencakup jenis, 

ruang lingkup, dan akreditasinya dengan mempertimbangkan kompetensi 

SDM yang akan menanganinya. 

1.1.2.4.  Kebun Percobaan 

Kebun Percobaan (KP) sebagai media atau lokalita pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendukung 

pelaksanaan tupoksi masing-masing UPT.Kebun Percobaan dituntut untuk 

dapat menghasilkan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan 

pertanian yang sahih. Terdapat 8 KP di lingkup BBSDLP seluas 194,24 ha 

yang merepresentasikan kondisi beberapa agroekosistem sebagaimana 

disajikan dalam Tabel 4.  Hingga saat ini, penggunaan KP belum maksimal,  

baru sekitar <60%, terutama yang di agroekosistem lahan pasang surut, 

antara lain digunakan untuk lahan penelitian dan pengkajian, koleksi plasma 

nutfah, produksi benih sumber, show window teknologi, kebun produksi dan 

model agribisnis, diversifikasi dan ketahanan pangan, dan media 

pendidikan/media agro widya wisata/ecopark. KP Jakenan dan KP 

Banjarbaru mulai tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Taman Sains 

Pertanian. 

Tabel 5.Distribusi luas KP di lingkup BBSDLP menurut agroekosistem. 

No. Nama KP Satker Agro ekosistem Luas KP (ha) 
1. KP. Tamanbogo Balittanah Lahan kering dan sawah masam 20,14 
2. KP. Jakenan Balingtan Sawah tadah hujan 13,50 
3. KP. Banjarbaru Balittra Lebak dangkal 44,00 
4. KP. Handil Manarap Balittra Pasang surut tipe luapan C 21,60 
5. KP. Belandean Balittra Pasang surut tipe luapan B 24,00 
6. KP. Binuang Balittra Lahan kering dan sawah tadah  hujan 21,50 
7. KP. Tanggul Balittra Lebak dangkal dantengahan 49,00 
8. KP. Cimanggu BBSDLP Lahan kering 0,500 
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1.1.2.5.  Unit Pengelola Benih Sumber 

Unit pengelola benih sumber (UPBS) terdapat di Balai Penelitian 

Pertanian Lahan Rawa merupakan unit yang berfungsi untuk menyiapkan 

logistik bagi diseminasi dan pengembangan varietas unggul/adaptif spesifik 

lokasi. Benih yang dikembangkan berupa benih (sexual propagule) varietas 

unggul tanaman untuk lahan rawa. 

Tugas utama UPBS adalah: (1) memproduksi benih sumber, (2) 

menjadi media diseminasi Varieas Unggul Baru (VUB) atau Varietas Unggul 

Adaptif (VUA) melalui sistem Perbenihan Formal (dengan sistem jaminan 

mutu formal) dan sistem Perbenihan Informal (tanpa sistem jaminan mutu 

formal), (3) maintenance benih acuan/reference seed untuk fasilitasi 

jaminan mutu dalam sistem perbenihan, (4) membina penangkar/produsen 

benih. 

1.1.2.6.  Teknologi Informasi dan Perpustakaan Digital 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat strategis dalam 

menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi institusi. Hingga saat ini, 

implementasi TIK masih terbatas pada situs web dan surat elektronik (e-

mail). 

1.1.2.6.1.  Teknologi Informasi 
Pencapaian visi dan misi BBSDLP sebagai lembaga litbang 

terkemuka di bidang sumberdaya lahan pertanian pada tahun 2019 harus 

ditunjang oleh penyediaan dan kemampuan sarana prasarana di bidang 

TIK.Kondisi TIK lingkup Balitbangtan saat ini adalah sebagai berikut: 

• Infrastruktur TIK telah dilengkapi dengan jaringan virtual private network 

(VPN) yang berhubungan dengan di Kantor Pusat Balitbangtan.  Pada 

tahun 2014, jaringan ini akan dihubungkan dengan seluruh UK/UPT 

lingkup Balitbangtan, 

• Fasilitas komputasi seperti komputer (desktop dan laptop) dan LAN 

tersedia hampir di seluruh UPT, namun dengan jumlah, kondisi, dan 
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kapasitas yang beragam, 

• Aplikasi TIK telah dibangun, antara lain website, database, dan sistem 

informasi terkait fungsi manajemen, penelitian dan layanan informasi, 

namun belum dengan format yang seragam, terintegrasi dan dilengkapi 

dengan aplikasi khusus untuk proses bisnis utama (penelitian dan 

pengembangan), 

• SDM dan Manajemen: Master Plan TIK lingkup BBSDLP sedang dalam 

proses pembaruan, sistem pengelolaan dan petugas TIK di masing-

masing UPT sudah menjadi bagian dari tupoksi dan organisasi yang 

didukung oleh SK masing-masing Kepala UPT. Jumlah dan jenis 

anggaran yang disediakan untuk pengembangan dan pengelolaan TIK 

di UPT masih beragam, 

• Setiap tahun mengikuti temu teknis dan temu koordinasi pengelola TIK 

dengan pembinaan/pendampingan oleh Pustaka dan institusi lainnya 

yang kompeten, 

• Perlindungan data (data security) mulai dibangun, namun sebagian 

besar belum dilengkapi dengan prosedur perlindungan dan backup data 

yang baku.  

1.1.2.6.2   Perpustakaan Digital 

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai pemberi akses, penyimpan, 

pelestari, dan sekaligus sebagai penghasil informasi. Perpustakaan juga 

merupakan bagian penting dalam proses diseminasi dan publikasi serta 

sumber informasi bagi lembaga lain (publik).  Perpustakaan digital lebih 

menguntungkan karena: (1) institusi dapat berbagi koleksi digital, (2) 

mengurangi kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat lokal, (3) 

meningkatkan akses elektronik, dan (4) mengurangi biaya berkaitan dengan 

pemeliharaan dan penyampaiannya. 

Perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan TIK 

dalam kehidupan sehari-hari, telah mengubah pola pemanfaatan 
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perpustakaan dari kebiasaan berkunjung ke perpustakaan beralih menjadi 

pemanfaatan koleksi digital yang dapat diakses dari manapun.  Untuk 

menjawab tantangan tersebut maka proses pengadaan, pengolahan, dan 

penyebaran koleksi perpustakaan di BBSDLP secara bertahap dialihkan 

kepada format digital. Pada saat ini, sistem pelayanan informasi telah 

dilaksanakan dalam bentuk digital.Namun, periode transisi ini harus 

mendapat kawalan agar pengelolaan informasi secara digital benar-benar 

dilaksanakan dengan sempurna, di-backup dengan ketersediaan dokumen 

yang lengkap, sehingga konten/materi informasi dapat terintegrasi dengan 

baik ke dalam sistem layanan informasi. 

1.1.3.  Anggaran 

Penganggaran Balitbangtan mengikuti Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan pendekatan penganggaran 

terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium 

term expenditure framework), dan penganggaran berbasis kinerja 

(performance-based budgeting). Anggaran Balitbangtan meningkat dari 

tahun ke tahun.  Perkembangan anggaran lingkup Balitbangtan per jenis 

biaya dalam lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 2 dan 

perkembangan anggaran menurut sumber pembiayaan disajikan pada 

Tabel 6. 
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Gambar 2.  Perkembangan anggaran lingkup BBSDLP tahun anggaran 
2015-2018 per jenis belanja (Rp. miliyar) 

Tabel 6. Perkembangan anggaran lingkup BBSDLP tahun 2015-2018 per 
sumber biaya (Rp. miliyar) 

No. Tahun Rupiah 
Murni PHLN PNBP Total 

1. 2015 177.30 0.00 2.30 179.60 
2. 2016 150.58 9.06 4.11 163.75 
3. 2017 83.48 6.26 3.19 92.93 
4. 2018 101.54 4.53 2.97 109.04 

1.1.4. Tata Kelola 

Untuk mendukung operasional penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian dan pencapaian output yang maksimal, Balai 

Penelitian di lingkup Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 

mulai tahun 2010 sudah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan 

ISO 9001:2015. Semua laboratorium di masing-masing Balai sesuai 

kompetensinya diharapkan sudah terakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025: 

2005. 

Tata kelola dalam Renstra ini meliputi: (1) program penelitian, (2) 

pengembangan SDM peneliti dan pendukung, (3) aset, (4) keuangan, dan 
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(5) komunikasi. Tata kelola program penelitian menjadi sentral dari seluruh 

sistem tata kelola. Hal ini berkaitan dengan kondisi saat ini, apalagi pada 

masa yang akan datang, di mana pembangunan pertanian dihadapkan 

pada beberapa permasalahan serius dan isu yang berkaitan dengan 

sumberdaya lahan, antara lain: (a) degradasi lahan dan penurunan 

produktivitas serta kelangkaan sumberdaya air, (b) kurang terkendalinya 

alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah irigasi, (c) ancaman 

variabilitas dan perubahan iklim global serta kelestarian lingkungan, (d) 

semakin terbatasnya lahan potensial yang tersedia untuk perluasan areal 

pertanian, (e) makin penting dan strategisnya peran sumberdaya lahan 

suboptimal dan (lahan kering dan rawa), lahan terlantar, dan lahan 

terdegradasi.  

Tata kelola pengembangan SDM dan aset dilakukan sesuai dengan 

kemampuan penguatan melalui sinergi program dan sumberdaya dengan 

lembaga penelitian nasional dan internasional, kerjasama dengan 

stakeholders, pengembangan SDM dan aset dari Proyek Sustainability 

Management of Agricultural Research and Technology Dissemination 

(SMARTD) dari biaya Bank Dunia, CIRAD, ACIAR, UNDP, JIRCAS, Ghent 

University, CIBA/Sumitomo, dan Imphos. Kerjasama dengan mitra dalam 

negeri antara lain dengan Perum Jasa Tirta, PPKS, Kementerian Ristek, 

Litbang PU, dan beberapa formulator pupuk dalam rangka uji mutu dan 

efektivitas pupuk. Peningkatan tata kelola komunikasi melalui 

pengembangan teknologi informasi melalui website inovasi teknologi 

pertanian, ekspose hasil penelitian, publikasi, danbimbingan teknis (Bimtek) 

teknologi.  

Tugas dan fungsi UK/UPT lingkup BBSDLP harus dilaksanakan 

secara ekonomis, efektif, efisien, dan tertib, serta taat terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku (3E+2T).Keberhasilan pelaksanaan tugas dan 

fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dipengaruhi oleh 

pengendalian internal secara holistik dan andal. Hal ini selaras dengan 
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pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk 

melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). 

UK dan UPT lingkup Balitbangtan yang mengelola anggaran mandiri 

wajib melaksanakan SPI, yang meliputi limaunsur, yaitu: 1) lingkungan 

pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi 

dan komunikasi; dan 5) pemantauan. Penerapan unsur-unsur SPI tersebut 

harus dilaksanakan secara terus menerus, integral, dan tidak terpisahkan 

dari kegiatan UK/UPT.Oleh karena itu, setiap UK/UPT wajib membentuk 

Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) untuk membantu 

pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.Selain itu, untuk 

mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU), Balitbangtan mencanangkan 

sistem pengendalian kinerja litbang dengan mengharuskan setiap UK/UPT 

menyusun Pedoman Manajemen Operasional (PMO) yang berisi uraian 

kegiatan utama serta target dan realisasi pencapaian sasarannya secara 

reguler pada setiap triwulan. 

1.1.5. Kinerja Litbang SDLP 2010-2014 

Mengacu pada sasaran strategis Renstra periode 2010-2014 dan 

untuk menjawab tantangan pembangunan pertanian dalam lima tahun ke 

depan, telah dihasilkan berbagai produk inovasi pertanian yang mencakup 

varietas unggul baru, teknologi, model, data dan informasi,  dan 

rekomendasi kebijakan melalui kegiatan litbang tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, peternakan, sumberdaya lahan dan lingkungan, 

bioteknologi dan sumberdaya genetika, mekanisasi, pasca panen, sosial 

ekonomi, dan  penyebaran inovasi teknologi. 
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Inovasi litbang sumberdaya lahan yang telah dihasilkan tahun 2010-

2014 meliputi: (a) peta Kalender Tanam (KATAM) Terpadu, (b) peta tanah 

tinjau skala 1:250.000 berbasis pulau (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara, dan Sulawesi) dan (c) berbasis provinsi (Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua 

Barat, dan Papua), (d) atlas zone agroekologi (ZAE) skala 1:250.000 

seluruh Indonesia berbasis provinsi dan peta status hara P dan K lahan 

sawah, (e) berbagai informasi spasial dengan skala yang lebih detail 

1:50.000 yaitu peta tanah, peta arahan/rekomendasi penggunaan lahan dan 

peta kesesuaian lahan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, 

tebu, kakao, dan karet pada 60 Kabupaten di Nusa Tenggara, Kalimantan, 

dan Sulawesi, serta (f) berbagai peta tematik lainnya seperti peta rawan 

erosi, peta rawan banjir dan kekeringan, peta lahan potensial untuk 

peningkatan IP, peta residu pestisida POPs dan cemaran logam berat, peta 

sebaran stok karbon pada lahan gambut, peta wilayah rawan salinitas.  

Peta Kalender Tanam (KATAM) Terpadu di Lahan Sawah Irigasi dan 

Lahan Rawa telah dikembangkan dalam bentuk Sistem Informasi KATAM 

Terpadu yang dapat memberikan informasi secara interaktif kepada 

stakeholderdalam merencanakan waktu tanam, menentukan kebutuhan 

pupuk dan rekomendasi pemupukan, serta informasi prediksi serangan 

HPT, banjir, dan kekeringan.  

Pemanfaatan peta-peta potensi sumberdaya lahan oleh stakeholder 

(pemda, perguruan tinggi, dan masyarakat) dapat mengurangi kesalahan 

dalam perencanaanwilayah untuk pengembangan pertanian hingga 25%. 

Pemanfaatan peta status hara P dan K tanah sawah dapat mengurangi 

subsidi pupuk hingga 25%, sedangkan pemanfaatan peta status hara P dan 

K skala 1:50.000 meningkatkan efisiensi pupuk P dan K hingga 25% dan 

meningkatkan produktivitas padi hingga 20%.  

Berbagai teknologi pengelolaan sumberdaya lahan juga telah 

dihasilkan, berupa: (a) sistem pertanian terpadu lahan kering iklim kering 
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(Food Smart Village), (b) pengelolaan tanah, air, dan pupuk untuk 

mendukung peningkatan produktivitas tanaman, (c) pengelolaan lahan 

suboptimal melalui penerapan pengelolaan hara terpadu dan konservasi 

tanah, (d) pemberdayaan agen hayati tanah untuk pemulihan kesuburan 

tanah terdegradasi, (e) mitigasi gas rumah kaca (GRK) melalui pengelolaan 

tanaman, (f) teknologi optimalisasi pemanfaatan lahan rawa, (g) berbagai 

formula pupuk organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah, serta (h) 

berbagai tools/kits seperti perangkat uji hara tanaman tebu dan sawit, alat 

pH, test kit digital, perangkat uji pupuk organik, perangkat uji tanah rawa, 

dan prototipe alat multi digital untuk residu pestisida.  

BBSDLP juga telah menghasilkan beberapa produk pupuk dan pupuk 

hayati seperti M-Dec BioNutrient, Nodulin, SMART, SMESH, Pugam dan 

Biotara yang telah dilisensikan kepada pihak swasta.Pupuk-pupuk ini 

mampu meningkatkan efisiensi pemupukan N, P, dan K pada tanaman 

pangan atau hortikultura hingga 50-100% dari dosis rekomendasi dan 

meningkatkan produksi hingga 40%. 

Dalam aspek kebijakan telah dihasilkan pedoman identifikasi dampak 

dan arahan antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor 

pertanian, road map strategi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim 

versi 2011, pedoman umum pelaksanaan RAN-GRK sektor pertanian, serta 

berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya 

lahan, iklim, air, dan pupuk.  

1.2. Potensi  

1.2.1.Dinamika Penggunaan Lahan Pertanian 

1.2.1.1. Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian 

Lahan daratan Indonesia mencakup luasan + 191,09 juta ha, terdiri 
atas lahan kering seluas + 144,47 juta ha, lahan rawa seluas + 34,93 juta 
ha, lahan basah non rawa seluas + 8,64 juta ha, dan sisanya 
permukiman/perkotaan, areal pertambangan dan tubuh air (waduk, danau, 
sungai). 
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Berdasarkan ekosistemnya lahan kering, lahan rawa, dan lahan basah 
non rawa tersebut terdapat di dataran rendah seluas + 154,60 juta ha dan 
di dataran tinggi seluas + 33,44 juta ha. Berdasarkan kondisi iklimnya, 
lahan tersebut terdapat di daerah beriklim basah seluas + 175,39 juta ha 
dan di daerah beriklim kering seluas + 12,65 juta ha. Sedangkan berdasarkan 
kemasaman  tanah,  lahan  yang  mempunyai kemasaman tanah masam 
adalah seluas + 146,46 juta ha dan yang mempunyai kemasaman tidak 
masam seluas + 41,58 juta ha (Tabel 7).
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Tabel 7. Luas lahan berdasarkan ekosistem 
 

 
Ekosistem 

 
Dataran 

Rendah 
(DR) 

 
Dataran 
Tinggi 
(DT) 

 
Iklim 

Basah 
(IB) 

 
Iklim 
Kering 

(IK) 

 
Masam 

(MA) 

 
Tidak 

Masam 
(TM) 

 
TOTAL (Ha) 

 
Rawa 

 
34.858.444 

 
68.108 

 
34.368.078 

 
558.473 

 
33.419.323 

 
1.507.229 

 
34.926.552 

 
Basah 

 
8.411.729 

 
226.808 

 
7.296.992 

 
1.341.545 

 
5.684.231 

 
2.954.306 

 
8.638.537 

 
Kering 

 
111.329.332 

 
33.143.879 

 
133.722.331 

 
10.750.881 

 
107.357.633 

 
37.115.579 

 
144.473.211 

 
SUB:TOTAL 

 
154.599.505 

 
33.438.795 

 
175.387.401 

 
12.650.899 

 
146.461.187 

 
41.577.113 

 
188.038.300 

 
Lain:lain (Permukiman/perkotaan, tubuh air, tebing, bekas tambang, dll) 

 
3.054.832 

 
TOTAL (Ha) 

 
191.093.132 
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Secara rinci, luas, penyebaran dan potensi sumberdaya lahan pada  
tiap  ekosistem  dan  wilayah pulau atau provinsi diuraikan pada sub:bab 
lahan kering, rawa dan lahan basah non rawa berikut. 

1.2.1.1.1. Luas dan Potensi Lahan Kering 
 

Berdasarkan perhitungan spasial menggunakan peta tanah tinjau dan 
kriteria penentuan lahan kering, luas lahan kering di seluruh Indonesia 
mencapai 144,47 juta ha atau 76,20% dari luas daratan Indonesia, tersebar di 
Sumatera + 33,25 juta ha, Jawa + 10,27 juta ha, Kalimantan + 41,61 juta ha, 
Sulawesi 
+ 16,57 juta ha, Maluku + 7,45 juta ha, Bali & Nusa Tenggara + 6,70 juta 
ha dan Papua + 28,60 juta ha (Tabel 8). Secara rinci luas lahan kering per 
provinsi disajikan pada Lampiran 1. 

 

Lahan kering yang terdapat di dataran rendah mencakup areal 
dominan, yaitu sekitar 111,33 juta ha atau 77,06% dari total luas lahan 
kering, sisanya terdapat di dataran tinggi sekitar 33,14 juta ha (Tabel 8). 
Lahan kering dataran rendah terluas terdapat di Kalimantan + 40,04 juta  ha, 
kemudian  Sumatera  + 22,83 juta ha, Papua + 19,03 juta ha, Sulawesi + 
10,20 juta ha, Jawa + 7,31 juta ha, Maluku + 6,29 juta ha dan Bali & Nusa  
Tenggara + 5,63 juta  ha. Sedangkan lahan kering  di dataran tinggi terluas  
terdapat di Sumatera + 10,43 juta ha, kemudian di Papua + 9,57 juta ha, 
Sulawesi +6,38 juta ha, Jawa +2,96 juta ha, Kalimantan + 1,58 juta ha, 
Maluku +1,16 juta ha dan Bali & Nusa Tenggara + 1,07 juta ha.
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Tabel 8. Luas lahan kering berdasarkan elevasi, iklim dan kemasaman tanah 
 

Pulau 

Dataran Rendah (DR) (Ha)  
Subtotal DR 

(Ha) 
Iklim Basah (IB) Iklim Kering (IK) 

MA TM Subtotal IB MA TM Subtotal IK 

Sumatera 21.430.119 969.074 22.399.193 153.353 275.682 429.035 22.828.228 

Jawa 4.839.397 1.297.896 6.137.293 632.996 540.721 1.173.717 7.311.010 

Bali dan NT 72.257 1.138.438 1.210.695 55.347 4.369.449 4.424.795 5.635.490 

Kalimantan 37.534.676 2.503.497 40.038.174 0 0 0 40.038.174 

Sulawesi 3.434.626 4.648.291 8.082.917 139.593 1.975.870 2.115.463 10.198.379 

Maluku 1.546.756 4.740.300 6.287.056 0 0 0 6.287.056 

Papua 11.441.158 6.410.782 17.851.940 1.179.055 0 1.179.055 19.030.995 

INDONESIA 80.298.989 21.708.278 102.007.267 2.160.343 7.161.722 9.322.065 111.329.332 

Keterangan: DR = Dataran rendah, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, MA = Masam, TM = Tidak masam. 
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Tabel 8. (Lanjutan) 
 

Pulau 

Dataran Tinggi (DT) (Ha)  
Subtotal DT 

(Ha) 

 
 

TOTAL (Ha) 
Iklim Basah (IB) Iklim Kering (IK) 

MA TM Subtotal IB MA TM Subtotal IK 

Sumatera 9.351.318 1.075.251 10.426.569 0 0 0 10.426.569 33.254.797 

Jawa 2.454.816  2.454.816 413.318 95.463 508.781 2.963.598 10.274.607 

Bali dan NT 10.647 405.332 415.979 30.541 622.401 652.942 1.068.921 6.704.411 

Kalimantan 1.559.637 16.809 1.576.445 0 0 0 1.576.445 41.614.619 

Sulawesi 3.752.757 2.356.397 6.109.154 139.503 127.590 267.093 6.376.246 16.574.626 

Maluku 452.645 709.485 1.162.130 0 0 0 1.162.130 7.449.186 

Papua 6.733.118 2.836.852 9.569.970 0 0 0 9.569.970 28.600.966 

INDONESIA 24.314.938 7.400.125 31.715.064 583.362 845.454 1.428.816 33.143.879 144.473.211 

Keterangan: DT = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, MA = Masam, TM = Tidak masam. 
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Berdasarkan kondisi iklim, khususnya curah hujan, lahan kering 
beriklim basah dataran  rendah sangat luas, yakni + 102,01juta ha (70,61%), 
sedangkan lahan kering  beriklim  kering  dataran  rendah hanya + 9,32 juta 
ha (6,45%) (Tabel 8). Lahan kering beriklim basah dataran rendah sebagian  
besar terdapat di Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi. Sedangkan 
lahan kering beriklim kering dataran rendah terutama terdapat di Nusa 
Tenggara, serta sebagian kecil di Sulawesi bagian timur, Jawa bagian timur 
dan Papua bagian timur di sekitar Merauke. 

 

Lahan kering beriklim basah dataran tinggi hanya sekitar 31,72juta 
ha (21,95%), sedangkan lahan kering beriklim kering dataran tinggi hanya + 
1,43 juta ha (0,99%) (Tabel 8). Lahan kering beriklim basah dataran tinggi 
sebagian besar terdapat di Sumatera, Papua dan Sulawesi. Sedangkan lahan 
kering beriklim kering dataran tinggi terutama terdapat di Nusa Tenggara, 
serta sebagian kecil di Jawa bagian timur dan Sulawesi. 

 

Berdasarkan kemasaman tanah, lahan kering yang tergolong masam 
(pH <5,5) mencakup areal sekitar + 107,36 juta ha (74,31%),  dan yang tidak 
masam  (pH  >5,5)  sekitar  +  37,12  juta  ha  (Tabel 8). Pulau  Kalimantan,  
Sumatera,  dan  Papua  sebagian  besar  merupakan  lahan  kering  
tergolong masam,sedangkan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku 
didominasi oleh lahan kering tidak masam. Hal ini sesuai dengan dominasi 
dari sifat bahan induk pembentuk tanahnya dan kondisi iklim di 
masing:masing pulau tersebut. Lahan kering masam sebagian besar 
terbentuk dari bahan induk batuan sedimen masam termasuk metamorf, 
batuan dan tuf volkan masam (andesit, liparit, dasit). Sedangkan lahan 
kering tidak masam umumnya terbentuk dari bahan induk batuan sedimen 
basis seperti batugamping,  napal,  dan batuan volkan basalt. 

 

Tanah masam pada dataran rendah beriklim basah mencakup areal 
+ 80,30 juta ha (55,58%), dan tanah tidak masam pada dataran rendah 
beriklim basah seluas + 21,71 juta ha (15,03%). Pada dataran rendah 
beriklim kering, tanah masam seluas + 2,16 juta ha (1,5%) dan tanah 
tidak masam seluas + 7,16 juta ha (4,96%). Pada dataran tinggi beriklim 
basah, tanah tergolong masam seluas + 24,31 juta ha (16,83%) dan tidak 
masam seluas 7,40 juta ha (5,12%). Sedangkan pada dataran tinggi 
beriklim kering, tanah tergolong masam sangat sedikit hanya sekitar 0,58 
juta ha dan tanah tidak masam sekitar 0,85 juta ha. 

 

Dari luas lahan kering di Indonesia yang mencapai 144,47 juta ha, 
sekitar 99,65 juta ha (68,98%) merupakan lahan potensial untuk pertanian, 
sedangkan sisanya sekitar +  44,82  juta  ha  tidak  potensial untuk pertanian 
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yang sebagian besar terdapat di kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis 
potensi lahan, sekitar 29,39 juta ha (29,50%) potensial untuk tanaman 
pangan lahan kering, sekitar 1,12 juta ha (1,13%) potensial untuk tanaman 
sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha (66,95%) potensial untuk 
tanaman tahunan termasuk buah:buahan, dan sekitar 2,42 juta ha (2,43%) 
potensial untuk penggembalaan ternak. Lahan kering potensial terluas 
terdapat di Pulau Kalimantan seluas 30,48 juta  ha,  disusul  Sumatera 
sekitar 28,56 juta ha, Papua 13,35 juta ha, Sulawesi 9,12 juta ha, Jawa 
8,79 juta ha, Maluku 5,08 juta ha dan Bali & Nusa Tenggara seluas 4,29 
juta ha (Tabel 9). 

Tabel 9.   Potensi lahan kering untuk pertanian tanaman pangan, tanaman 
sayuran dataran tinggi, tanaman tahunan dan penggembalaan 
ternak 

 
 
 

Pulau 

Potensi lahan (Ha)  
 

Total (Ha) Tanaman 
Pangan (TP) 

Tanaman 
Sayuran (TS) 

Tanaman 
Tahunan (TT) 

Penggembalaan 
Ternak (PT) 

Sumatera 10.812.354 40.287 17.703.300 0 28.555.940 

Jawa 1.909.124 1.008.677 5.868.687 0 8.786.488 

Bali & Nusa 
Tenggara 

 
1.139.258 

 
44.534 

 
2.515.790 

 
586.386 

 
4.285.967 

Kalimantan 7.333.249 0 22.940.823 206.452 30.480.524 

Sulawesi 1.905.998 26.974 6.190.556 996.298 9.119.826 

Maluku 824.533 5.194 3.689.135 560.256 5.079.118 

Papua 5.468.840 0 7.808.768 67.434 13.345.042 

Indonesia 29.393.356 1.125.666 66.717.059 2.416.826 99.652.905 

% 29,50 1,13 66,95 2,43 100,00 

Keterangan:   TP = tanaman pangan, TS = tanaman sayuran dataran tinggi, TT= tanaman 
tahunan termasuk buah:buahan, PT = penggembalaan ternak. 

 

Berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut, lahan:lahan 
potensial untuk pertanian tersebut dibedakan atas dataran rendah dan 
dataran tinggi, seperti yang disajikan pada Tabel 10. Lahan kering potensial 
pada dataran rendah meliputi 86,79 juta atau 87,09 % dari  seluruh  lahan  
kering  potensial (99,65 juta ha), sedangkan pada dataran tinggi (>700 m 
dpl) mencakup areal sekitar 12,86 juta ha atau 12,91 % (Tabel 10). Lahan 
kering potensial terluas terdapat di Kalimantan,  kemudian  Sumatera  dan 
Papua. Di Jawa dan Sulawesi luas lahan kering potensial berimbang sekitar 
8,79 sampai 9,12 juta ha, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara dan kepulauan 
Maluku 4,29 sampai 5,08 juta ha. 
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Lahan kering potensial untuk tanaman pangan pada dataran rendah 
cukup luas yakni sekitar 28,72 juta ha, sedangkan pada dataran tinggi hanya 
0,67 juta ha. Untuk tanaman tahunan mempunyai potensi seluas 56,02 juta 
ha pada dataran rendah dan 10,69 juta ha pada dataran tinggi. 

 

Potensi lahan kering tersebut menyajikan potensi secara keseluruhan 
baik pada kawasan APL maupun pada kawasan hutan (HPK dan HP) (Tabel 
11). Potensi ini merupakan gambaran keadaan potensi lahan kering di 
Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk penataan penggunaan lahan ke 
depan, khususnya kawasan hutan yang pada kenyataannya sebagian sudah 
kurang sesuai dengan kondisi di lapangan yakni sebagian sudah dibuka atau 
berupa semak belukar dan hutan sekunder. Lahan kering potensial pada 
ketiga kawasan tersebut sekitar 70,59 juta ha, terdiri atas lahan APL seluas 
40,69 juta ha, kawasan HPK seluas 12,10 juta ha, dan kawasan hutan 
produksi (HP) seluas sekitar 17,80 juta ha. Lahan kering potensial tersebut 
sudah termasuk yang sebagian besar telah digunakan untuk pertanian 
terutama pada kawasan APL. 

 

Lahan kering potensial untuk tanaman pangan pada lahan APL seluas 
16,33 juta ha, kawasan HPK 3,76 juta ha dan kawasan HP seluas 5,58 juta 
ha. Potensi tanaman sayuran dataran tinggi pada lahan APL seluas 0,74 juta 
ha, pada kawasan HPK sangat sedikit dan pada kawasan HP hanya 0,07 
juta ha. Untuk tanaman tahunan pada lahan APL seluas 22,79 juta ha, 
kawasan HPK 7,69 juta ha dan pada kawasan HP seluas 11,95 juta ha. 
Sedangkan untuk penggembalaan ternak potensinya pada lahan APL 0,84 juta 
ha, kawasan HPK 0,65 juta ha dan pada kawasan HP seluas 0,20 juta ha. 
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Tabel 10.   Potensi  lahan  kering  untuk  pertanian  tanaman  pangan  (TP),  tanaman  sayuran  (TS),  tanaman  tahunan  
(TT)  dan  penggembalaan  ternak (PT) berdasarkan elevasi 

 

 
 

PULAU 

 
Tanaman Pangan (TP) 

 
Tanaman Sayuran (TS) 

 
Tanaman Tahunan (TT) 

Penggembalaan Ternak 
(PT) 

 
Dataran 

Rendah 
(DR) 

 
Dataran 

Tinggi 
(DT) 

 
 

Total (Ha) 

DR DT DR DT DR DT DR DT 

Sumatera 10.207.961 604.392 J 40.287 11.650.443 6.052.857 J J 21.858.404 6.697.536 28.555.940 

Jawa 1.909.124 J J 1.008.677 4.609.123 1.259.564 J J 6.518.246 2.268.241 8.786.487 

Bali dan 
Nusa 

Tenggara 

 
1.131.828 

 
7.430 

 
 

J 
 

44.534 
 

2.286.888 
 

228.902 
 

562.230 
 

24.156 
 

3.981.030 
 

304.937 
 

4.285.967 

Kalimantan 7.327.169 6.080 J J 22.395.951 544.872 206.452 J 29.929.572 550.952 30.480.524 

Sulawesi 1.866.418 39.580 J 26.974 5.116.694 1.073.862 652.243 344.055 7.635.355 1.484.471 9.119.826 

Maluku 822.551 1.982 J 5.194 3.240.335 448.800 555.639 4.617 4.618.526 460.593 5.079.119 

Papua 5.456.519 12.321 J J 6.723.624 1.085.144 67.434 J 12.247.577 1.097.465 13.345.042 

INDONESIA 28.721.570 671.785 J 1.125.666 56.023.058 10.694.001 2.043.998 372.828 86.788.710 12.864.195 99.652.905 

% 28,82 0,67 J 1,13 56,22 10,73 2,05 0,37 87,09 12,91 100,00 

Keterangan:  TP = Tanaman pangan lahan kering, TS = Tanaman sayuran, TT = Tanaman tahunan, PT = Penggembalaan ternak, DR = Dataran rendah, DT= 
Dataran tinggi 
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Tabel 11.   Luas lahan kering potensial untuk tanaman pangan (TP), tanaman sayuran (TS), tanaman tahunan 
(TT), dan penggembalaan ternak (PT) pada kawasan APL, HPK dan HP 

 

 
PULAU 

Tanaman Pangan (TP) Tanaman Sayuran (TS) Tanaman Tahunan (TT) 

APL HPK HP APL HPK HP APL HPK HP 

Sumatera 7.463.804 835.131 1.422.712 29.708 J 9.866 7.287.308 764.626 2.530.576 

Jawa 1.710.159 J 160.692 646.071 J 53.691 4.172.000 J 874.459 

Bali dan Nusa 
Tenggara 1.099.048 19.921 44.222 36.222 665 1.640 1.624.512 62.779 170.316 

Kalimantan 3.966.867 682.673 1.823.941 J J J 6.647.383 1.243.980 5.505.061 

Sulawesi 1.471.012 219.266 J 22.969 947 J 2.521.131 1.858.840 J 

Maluku 276.094 364.668 61.799 1.766 J 2.081 380.044 1.715.521 346.466 

Papua 342.466 1.634.723 2.066.623 J J J 154.748 2.046.986 2.521.068 

INDONESIA 
(Ha) 16.329.450 3.756.382 5.579.989 736.736 1.612 67.278 22.787.126 7.692.732 11.947.946 

Keterangan: TP= Tanaman pangan lahan kering, TS= Tanaman sayuran, TT= Tanaman tahunan, PT=Penggembalaan ternak, APL = Area penggunaan lain, HPK = 
Hutan produksi konversi, dan HP = Hutan produksi. 
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Tabel 11. (Lanjutan) 
 

 
PULAU 

Penggembalaan Ternak (PT) TOTAL 
 

Luas (Ha) 
APL HPK HP APL HPK HP 

Sumatera J J J 14.780.820 1.599.758 3.963.153 20.343.731 

Jawa J J J 6.528.230 J 1.088.842 7.617.072 

Bali dan 
Nusa 

Tenggara 
392.519 6.388 56.272 3.152.301 89.753 272.450 3.514.504 

Kalimantan 57.413 1.391 95.751 10.671.663 1.928.044 7.424.753 20.024.460 

Sulawesi 351.177 280.313 J 4.366.289 2.359.366 J 6.725.655 

Maluku 29.382 343.377 14.092 687.286 2.423.566 424.438 3.535.290 

Papua 9.048 22.906 34.124 506.262 3.704.615 4.621.815 8.832.692 

INDONESIA 
(Ha) 839.539 654.375 200.239 40.692.851 12.105.102 17.795.451 70.593.404 

Keterangan: TP= Tanaman pangan, TS= Tanaman sayuran, TT= Tanaman tahunan, PT=Penggembalaan 
ternak, APL = Areal penggunaan lain, HPK = Hutan produksi konversi, HP = Hutan produksi.
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1.2.1.1.2. Luas dan 
Potensi Lahan Rawa 
 

Berdasarkan hasil perhitungan secara spasial menggunakan peta 
tanah tinjau dengan kriteria lahan rawa seperti disebutkan sebelumnya, luas 
lahan rawa di Indonesia adalah + 34,93 juta ha atau 18,28 % dari luas total 
daratan Indonesia, tersebar di Sumatera +12,93 juta ha, Jawa +0,90 juta ha, 
Kalimantan +10,02 juta ha, Sulawesi + 1,05 juta ha, Maluku  dan  Maluku  Utara  
+0,16  juta  ha,  dan Papua + 9,87 juta ha (Tabel 12). Luas lahan rawa pasang 
surut seluruhnya sekitar 8,35 juta ha yang berada di dataran rendah. Lahan 
rawa lebak seluruhnya 11,64 juta ha yang sebagian besar di dataran rendah, 
kecuali di Sumatera sekitar 0,03 juta ha. Sedangkan lahan rawa gambut 
adalah sekitar 14,93 juta ha. 

 

Berdasarkan kondisi iklim, khususnya curah hujan, lahan rawa beriklim  
basah  sangat  luas, yakni  mencakup  +  34,37  juta  ha  (98,40%),  sedangkan  
lahan  rawa  beriklim  kering  hanya  sekitar 
558.474 ha (1,60%) (Tabel 12). Lahan rawa beriklim basah hampir 
seluruhnya terdapat di Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku  dan  Papua.  Sedangkan  lahan  rawa  
beriklim  kering  hanya terdapat di Sulawesi bagian timur dan Papua bagian  
timur  disekitar  Merauke  dalam  luasan  relatif kecil. 

 

Dari total lahan rawa tersebut, lahan yang tergolong tanah masam 
(pH <5,5) mencakup areal sekitar 33,42 juta ha (95,68%) yang terdapat di 
lahan pasang surut 7,37 juta ha, lahan rawa lebak 11,19 juta ha dan di 
lahan rawa gambut 14,87 juta ha (Tabel 12). Sedangkan yang tidak masam 
(pH 
>5,5) hanya sekitar 1,51 juta ha (4,32%). Di Pulau Sumatera, Kalimantan dan 
Papua sebagian besar lahan rawa tergolong masam, sedangkan di Jawa, dan 
Sulawesi didominasi lahan rawa tidak masam. Hal ini sesuai dengan dominasi 
bahan induk pembentuk tanahnya dan kondisi iklim  di  masingV masing 
pulau tersebut. 

 

Luas lahan rawa di Indonesia mencapai 34,93 juta ha (Tabel 13). Dari 
luasan tersebut sekitar 19,99 juta ha (57,24%) merupakan lahan potensial  
untuk  pertanian  baik  pada  lahan  APL  maupun pada kawasan hutan HPK dan 
HP. Sedangkan sisanya sekitar 14,93 juta ha tidak potensial untuk pertanian 
yang sebagian besar terdapat di kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis 
potensi lahan, sekitar 14,99 juta ha (74,96%) potensial untuk tanaman 
pangan lahan basah/rawa, sekitar 3,17 juta ha (15,84%) potensial untuk 
tanaman hortikultura dataran rendah (sayuran dan buahVbuahan) dan atau 
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tanaman tahunan (kelapa sawit, karet), dan sekitar 1,84 juta ha (9,20%) 
potensial untuk tanaman tahunan pada lahan gambut. Lahan rawa potensial 
terluas terdapat di Pulau Sumatera yaitu seluas 9,17 juta ha, kemudian di 
Kalimantan sekitar 4,97 juta ha, Papua 4,15 juta ha, Jawa 0,90 juta ha, dan 
Sulawesi 0,71 juta ha. 

 

Berdasarkan ketinggiannya dari muka laut, lahanVlahan potensial untuk 
pertanian tersebut dibedakan atas dataran rendah dan dataran tinggi, seperti 
yang disajikan pada Tabel 14. Lahan rawa potensial pada dataran rendah 
meliputi 19,93 juta atau 99,71 % dari seluruh lahan rawa potensial (19,99 
juta ha), sedangkan pada dataran tinggi (>700 m dpl) hanya mencakup areal 
sekitar 0,058 juta ha atau 0,29 % (Tabel 14). Lahan rawa potensial terluas 
terdapat di Sumatera, kenudian Kalimantan dan Papua. Di Jawa dan Sulawesi 
luas lahan rawa potensial berimbang sekitar 0,71 sampai 0,90 juta ha, 
sedangkan kepulauan Maluku hanya 0,10 juta ha. 

 

Lahan rawa potensial untuk tanaman pangan lahan basah pada  dataran  
rendah  cukup  luas yakni sekitar 14,93 juta ha, sedangkan pada dataran 
tinggi hanya 0,057 juta ha. Potensi untuk tanaman tahunan adalah seluas 
1,84 juta ha pada dataran rendah dan 1.146 ha pada dataran tinggi. 
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Tabel 12. Luas lahan rawa pasang surut, rawa lebak dan rawa gambut berdasarkan posisi topografi, iklim dan kemasaman 
tanah 

 

 
 
 
 

PULAU 

Rawa Pasang Surut (Ha) Rawa Lebak (Ha) 

Dataran Rendah (DR) 
 
 

Subtotal 
Pasang Surut 

Dataran Rendah (DR) Dataran 
Tinggi (DT)  

 
Subtotal Rawa 

Lebak 
Iklim Basah (IB) 

 
Iklim  

Kering (IK) 
Iklim Basah (IB) Iklim 

Kering (IK)  
Subtotal DR 

 
IB 

MA TM Subtotal IB MA MA TM SubHtotal IB MA MA 

Sumatera 2.495.471 6.417 2.501.888 H 2.501.888 3.892.422 66.434 3.958.856 H 3.958.856 29.445 3.988.301 

Jawa 42.350 853.772 896.122 H 896.122 H H 0 H 0 H 0 

Kalimantan 2.301.410 H 2.301.410 H 2.301.410 2.944.085 H 2.944.085 H 2.944.085 H 2.944.085 

Sulawesi 256.232 59.083 315.315 2.715 318.030 316.812 388.794 705.606 H 705.606 614 706.220 

Maluku 33.155 41.240 74.395 H 74.395 86.908 1.251 88.159 H 88.159 H 88.159 

Papua 2.077.316 27.687 2.105.003 157.399 2.262.402 3.576.096 H 3.576.096 336.162 3.912.258 3.865 3.916.123 

INDONESIA 
(Ha) 7.205.934 988.199 8.194.133 160.114 8.354.247 10.816.323 456.479 11.272.802 336.162 11.608.964 33.924 11.642.888 

Keterangan: DR = Dataran rendah, DT = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kerimg, MA = 
Masam, TM = tidak masam. 
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Tabel 12. (Lanjutan) 
 

 
 
 

PULAU 

Rawa Gambut (Ha) 

 
 
 

Luas (Ha) 

Dataran Rendah (DR) Dataran Tinggi (DT)  
Subtotal 

Rawa 
Gambut Iklim Basah (IB) Iklim Kering 

(IK)  
Subtotal DR 

Iklim Basah 
(IB) 

Iklim Kering 
(IK) 

SubHtotal DT 

MA TM SubHtotal IB TM MA TM 

Sumatera 6.428.906 354 6.429.260 H 6.429.260 7.386 H 7.386 6.436.646 12.926.835 

Jawa H H H H H H H H H 896.122 

Kalimantan 4.778.005 H 4.778.005 H 4.778.005 H H H 4.778.005 10.023.500 

Sulawesi 23.844 H 23.844 H 23.844 H H H 23.844 1.048.094 

Maluku H H H H H H H H H 162.554 

Papua 3.627.339 H 3.627.339 36.786 3.664.125 1.384 25.412 26.796 3.690.921 9.869.446 

INDONESIA 14.858.094 354 14.858.448 36.786 14.895.234 8.770 25.412 34.182 14.929.416 34.926.551 

Keterangan: DR = Dataran rendah, DT = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kerimg, MA = 
Masam, TM = tidak masam. 
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Tabel 13.   Potensi lahan rawa untuk pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman tahunan. 
 

PULAU 

Padi Sawah (PS) Tanaman 
Hortikultura (TH) 

Tanaman 
Tahunan (TT) 

Total (Ha) 

Pasang Surut Lebak Gambut Gambut Gambut 

Sumatera 1.655.593 3.620.355 1.575.498 1.488.656 834.163 9.174.266 

Jawa 896.122 K K K K 896.122 

Bali dan Nusa 
Tenggara 

 
K 

 
K 

 
K 

 
K 

 
K 

 
K 

Sulawesi 10.380 671.531 K 23.429 K 705.339 

Kalimantan 566.994 2.684.108 17.604 900.639 800.497 4.969.842 

Maluku 11.552 88.784 K K K 100.336 

Papua 286.277 1.818.828 1.083.298 753.720 204.194 4.146.317 

INDONESIA (Ha) 3.426.918 8.883.606 2.676.400 3.166.444 1.838.854 19.992.222 

Keterangan: PS = Padi sawah, TH = Tanaman hortikultura, TT= Tanaman tahunan
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Lahan rawa potensial tersebut secara keseluruhan tersebar baik di 
kawasan APL maupun pada kawasan hutan (HPK dan HP) (Tabel 15). Potensi 
lahan rawa ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan 
kembali penggunaan lahan ke depan, khususnya kawasan hutan yang pada 
kenyataannya sebagian sudah kurang sesuai dengan kondisi lapangan yakni 
sebagian  sudah dibuka atau berupa semak belukar dan hutan sekunder. 
Lahan rawa potensial pada ketiga kawasan tersebut sekitar 19,99 juta ha, 
terdapat pada lahan APL seluas  10,48  juta  ha,  pada  kawasan  HPK seluas 
4,36 juta ha, dan pada kawasan hutan produksi  (HP)  seluas  sekitar  5,15  juta  
ha.  Sebagian besar lahan rawa potensial tersebut sudah digunakan untuk 
pertanian terutama pada kawasan APL. 

 

Lahan rawa potensial untuk tanaman pangan lahan basah pada lahan 
APL seluas 8,76 juta ha, pada kawasan HPK 3,01 juta ha dan pada kawasan 
HP seluas 3,21 juta ha. Potensi tanaman hortikultra di lahan gambut pada 
lahan APL seluas 1,08 juta ha, pada kawasan HPK 0,93 juta ha dan pada 
kawasan HP hanya 1,15 juta ha. Untuk tanaman tahunan di lahan gambut 
pada lahan APL seluas 0,63 juta ha, pada kawasan HPK 0,42 juta ha dan pada 
kawasan HP seluas 0,78 juta ha. 
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Tabel 14.   Potensi  lahan  rawa  untuk  pertanian  tanaman  pangan  lahan  basah,  tanaman  hortikultura  pada  lahan  

gambut,  dan  tanaman  tahunan berdasarkan  elevasi 
 

 
PULAU 

Rawa Pasang 
Surut (Ha) 

 
Rawa Lebak (Ha) 

 
Rawa Gambut (Ha) 

 
Datara

n Rendah 
(DR) 

 
Datara

n Tinggi 
(DT) 

 
Total (Ha) 

Padi Sawah 
(PS) Padi Sawah (PS) Padi Sawah (PS) Hortikultura 

(TH) 
Tanaman 

Tahunan (TT) 

DR DR DT DR DT DR DT DR DT   

Sumatera 1.655.593 3.592.095 28.261 1.568.216 7.282 1.488.656 M 834.163 M 9.138.723 35.543 9.174.266 

Jawa 896.122 M M M M M M M M 896.122 M 896.122 

Bali dan Nusa 
Tenggara 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

Sulawesi 10.380 663.578 7.953 M M 23.429 M M M 697.387 7.953 705.339 

Kalimantan 566.994 2.684.108 M 17.604 M 900.639 M 800.497 M 4.969.842 M 4.969.842 

Maluku 11.552 88.784 M M M M M M M 100.336 M 100.336 

Papua 286.277 1.817.114 1.714 1.071.653 11.645 753.720 M 203.048 1.146 4.131.812 14.505 4.146.317 

INDONESIA 
(Ha) 3.426.918 8.845.968 37.927 2.657.745 18.927 3.167.651 7 1.837.709 1.146 19.934.927 58.001 19.992.222 

% 17,14 44,25 0,19 13,29 0,09 15,84 M 9,19 0,01 99,71 0,29 100,00 

Keterangan: PS = Padi sawah, TH = Tanaman hortikultura, TT= Tanaman tahunan, DR= Dataran 
rendah, DT= Dataran tinggi 
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Tabel 15. Luas lahan rawa potensial untuk tanaman pangan lahan basah, tanaman hortikultura, dan tanaman tahunan pada 
kawasan APL, HPK, HP 

 

PULAU 

Rawa Pasang Surut (Ha) Rawa Lebak (Ha) Rawa Gambut (Ha) 
Padi Sawah (PS) 

 
PS Total 

Padi Sawah (PS) 
 

PS Total 

Padi Sawah (PS) 
 

PS Total APL HPK HP APL HPK HP APL HPK HP 

Sumatera 1.002.412 343.164 310.017 1.655.5
93 

2.965.66
7 322.778 331.911 3.620.3

55 775.535 352.090 447.873 1.575.49
8 

Jawa 854.891 M 41.231 896.122 M M M M M M M M 

Bali & Nusa 
Tenggara M M M M M M M M M M M M 

Kalimantan 508.634 2.796 55.563 566.994 2.015.76
2 409.183 259.164 2.684.1

08 13.396 M 4.208 17.604 

Sulawesi 7.357 3.023 M 10.380 501.393 63.696 106.441 671.531 M M M M 

Maluku 7.523 3.656 372,778 11.552 M 86.796 1.988 88.785 M M M M 

Papua 7.649 148.732 129.896 286.277 68.070 855.606 895.151 1.818.8
28 35.166 418.198 629.934 1.083.29

8 

INDONESIA (Ha) 2.388.466 501.371 537.080 3.426.9
18 

5.550.89
2 

1.738.0
59 

1.594.65
5 

8.883.6
06 824.097 770.288 1.082.01

5 
2.676.40

0 
% 11,95 2,51 2,69 17,14 27,77 8,69 7,98 44,44 4,12 3,85 5,41 13,39 

Keterangan: PS = Padi sawah, APL = Areal penggunaan lain, HPK = Hutan produksi konversi, HP = 
Hutan produksi. 
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Tabel 15. (Lanjutan) 
 

PULAU 
Rawa Gambut (Ha) TOTAL (Ha) Juml

ah 
Total 
(Ha) 

Tanaman Hortikultura (TH)  
TH Total 

Tanaman Tahunan (TT)  
TT Total 

 
APL 

 
HPK 

 
HP 

APL HPK HP APL HPK HP 

Sumatera 667.729 392.256 428.670 1.488.656 290.219 190.447 353.497 M 5.701.563 1.600.734 1.871.968 9.174.266 

Jawa M M M M M M M M 854.891 M 41.231 896.122 

Bali & Nusa Tenggara M M M M M M M M M M M M 

Kalimantan 374.639 168.078 357.922 900.639 335.212 131.808 333.477 800.497 3.247.643 711.865 1.010.334 4.969.842 

Sulawesi 23.324 104,881 M 23.429 M M M M 532.075 66.824 106.441 705.339 

Maluku M M M M M M M M 7.523 90.452 2.361 100.336 

Papua 14.718 370.379 368.622 753.720 6.692 100.420 97.082 204.195 132.294 1.893.336 2.120.686 4.146.317 

INDONESIA (Ha) 1.080.411 930.818 1.155.215 3.166.444 632.123 422.675 784.056 1.838.854 10.475.989 4.363.211 5.153.022 19.992.222 

% 5,40 4,66 5,78 15,84 3,16 2,11 3,92 9,20 52,40 21,82 25,78 100,00 

Keterangan: TH = Tanaman hortikultura, TT = Tanaman tahunan, APL = Areal penggunaan lain, HPK = Hutan produksi konversi, HP = Hutan produksi. 
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1.2.1.1.3. Luas dan Potensi Lahan Basah Non Rawa 
 

Lahan basah non rawa adalah suatu lahan yang kondisinya dipengaruhi oleh air namun tidak menggenang. 
Lahan basah biasanya terdapat di ujung suatu daerah ketinggian misalnya perbukitan atau pegunungan. Lahan basah 
umumnya digunakan untuk areal persawahan karena posisinya di daerah rendah dan memungkinkan diirigasi. 

 
 
Tabel  16. Luas lahan basah non rawa berdasarkan elevasi, iklim dan kemasaman tanah 
 

 
PULAU 

Dataran Rendah (DR) 

Iklim Basah (IB) Iklim Kering (IK)  
Subtotal DR 

MA TM Subtotal IB MA TM Subtotal IK 

Sumatera 501.430 4 501.430 4 12.775 12.775 514.205 

Jawa 415.619 1.185.281 1.600.900 73.496 303.381 376.877 1.977.777 

Bali dan Nusa Tenggara 4 151.449 151.449 4 278.763 278.763 430.212 

Kalimantan 1.359.184 4 1.359.184 4 4 4 1.359.184 

Sulawesi 196.331 768.545 964.877 4 53.323 53.323 1.018.200 

Maluku 156.548 26.917 183.466 4 4 4 183.466 

Papua 2.209.568 104.139 2.313.707 614.977 4 4 2.928.684 

INDONESIA (Ha) 4.838.681 2.236.332 7.075.013 688.473 648.243 1.336.716 8.411.729 

Keterangan:   DR = Dataran rendah, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, MA = Masam, TM = Tidak masam. 
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Tabel 16. (Lanjutan) 
 

 
 

PULAU 

Dataran Tinggi (DT)  
 

LUAS (Ha) 
 

Iklim Basah (IB) Iklim 
Kering (IK) 

 

 
Subtotal DT 

MA TM Subtotal IB TM 

Sumatera 58.940 4 58.940 4 58.940 573.145 

Jawa 4 4 4 4 4 1.977.777 
 

Bali dan Nusa Tenggara 
 

4 
 

3.902 
 

3.902 
 

4.829 
 

8.731 
 

438.943 

Kalimantan 6.651 6.650 13.302 4 13.302 1.372.486 

Sulawesi 17.795 49.832 67.626 4 67.626 1.085.827 

Maluku 1.888  1.888 4 1.888 185.354 

Papua 71.803 4.518 76.321 4 76.321 3.005.005 

INDONESIA (Ha) 157.077 64.902 221.979 4.829 226.808 8.638.537 

Keterangan:    DT = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, MA = Masam, TM = Tidak masam.
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Berdasarkan hasil perhitungan secara spasial menggunakan peta 
tanah tinjau dengan kriteria lahan basah non rawa, luas lahan basah non 
rawa seluruh Indonesia adalah + 8,64 juta ha atau 4,52% dari luas total 
daratan Indonesia, yang tersebar di Papua + 3,00 juta ha, Jawa + 1,98 juta 
ha, Kalimantan + 1,37 juta ha, Sulawesi + 1,09 juta ha, Sumatera + 0,57 
juta ha, Bali dan Nusa Tenggara 0,44 juta ha, dan Maluku (+ Maluku Utara) 
+ 0,19 juta ha (Tabel 16). Luas lahan basah non rawa yang berada pada 
dataran rendah sekitar + 8,41 juta ha, dan di dataran tinggi + 0,23 juta ha. 

Berdasarkan kondisi iklim khususnya curah hujan, lahan basah non 
rawa beriklim basah yakni mencakup + 7,30 juta ha (84,47%), sedangkan 
lahan basah non rawa beriklim kering hanya sekitar 1,34 juta ha (15,53%) 
(Tabel 16). Lahan basah non rawa beriklim basah terdapat di Papua, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi, dan sedikit di Maluku. Sedangkan lahan  basah  non  
rawa  beriklim  kering hanya terdapat di Sulawesi bagian timur dan Papua 
bagian timur di sekitar Merauke dalam luasan relatif kecil. 

Dari total lahan basah non rawa tersebut, yang tergolong tanah 
masam (pH <5,5) mencakup areal sekitar + 5,68 juta ha (65,80%) (Tabel 16). 
Sedangkan yang tidak masam (pH >5,5) sekitar 2,95 juta ha (3,20%). Pulau 
Papua, Kalimantan dan Sumatera sebagian besar lahan basah non rawa 
tergolong masam, sedangkan di Jawa, Sulawesi dan Bali dan Nusa Tenggara 
didominasi lahan basah non rawa bersifat tidak masam. Hal ini sesuai 
dengan dominansi bahan induk pembentuk tanahnya dan kondisi iklim di 
masing\masing pulau tersebut. 

Luas lahan basah non rawa di Indonesia mencapai 8,64 juta ha (Tabel 
17). Dari luasan tersebut sekitar 5,23 juta ha (60,55%) merupakan lahan 
potensial untuk pertanian lahan basah (khususnya padi sawah) baik pada 
lahan APL maupun pada kawasan hutan produksi konversi (HPK) dan hutan 
produksi (HP). Sedangkan sisanya sekitar + 3,41 juta ha sebagian besar 
terdapat di kawasan hutan selain HPK dan HP atau tidak potensial. Lahan 
rawa potensial terluas terdapat di Pulau Papua 2,40 juta ha, Sulawesi 0,82 
juta ha, Jawa 0,73 juta ha, Kalimantan 0,58 juta ha dan Sumatera 0,50 juta ha. 

Berdasarkan ketinggiannya dari muka laut, lahan\lahan potensial 
untuk pertanian lahan basah tersebut dibedakan atas dataran rendah dan 
dataran tinggi, seperti yang  disajikan  pada  Tabel  17. Lahan basah non rawa 
potensial pada dataran rendah meliputi 5,09 juta ha atau 97,36 % dari 
seluruh lahan basah non rawa potensial (5,23 juta ha), sedangkan pada 
dataran tinggi (>700 m dpl.) hanya mencakup areal sekitar 0,14 juta ha atau 
2,64 %. Lahan basah non rawa potensial terluas terdapat di Papua, Sulawesi, 
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Jawa, Kalimantan dan Sumatera. 
 

Lahan basah non rawa pada daerah beriklim basah cukup dominan, 
yakni sekitar 4,34 juta ha (83,05 juta ha), dan pada daerah beriklim kering 
mencakup  sekitar  0,89  juta  ha  (16,95%).  Lahan basah non rawa terluas 
pada daerah beriklim basah terdapat di Papua, Sulawesi, Jawa, Kalimantan 
dan Sumatera. Berdasarkan kemasaman tanah, maka lahan basah non rawa 
yang mempunyai kemasaman tanah masam mencakup areal seluas + 4,00 
juta ha (76,53%), dan yang tergolong tidak masam + 1,23 juta ha (23,47%). 

 

Ikhtisar tentang karakteristik dan potensi sumberdaya lahan  untuk  
pengembangan  pertanian per provinsi disajikan pada Lampiran. 

Tabel 17.   Luas lahan basah non rawa potensial untuk tanaman pangan 
lahan basah pada kawasan APL, HPK dan HP 

 

 
 

Provinsi 

Pangan Lahan Basah (Padi Sawah) pada APL 

DR DT 
 

Subtotal 
APL (Ha) 

IB IK IB IK 

MA TM MA TM MA TM TM 

Sumatera 384.677 \ \ 4.130 32.138 \ \ 420.945 

Jawa 393.777 166.620 71.814 78.680 \ \ \ 710.890 

Bali & Nusa 
Tenggara \ 41.197 \ 137.429 \ 451 2.222 181.299 

Kalimantan 466.144 \ \ \ \ \ \ 466.144 

Sulawesi 84.404 608.425 \ 38.872 9.400 39.440 \ 780.541 

Maluku \ 18.295 \ \ \ \ \ 18.295 

Papua 56.260 8.447 27.110 \ 36.234 \ \ 128.050 

INDONESIA 
(Ha) 1.385.261 842.984 98.924 259.111 77.773 39.891 2.222 2.706.164 

Keterangan:  DR = Dataran rendah, DT  = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, 
MA = Masam, TM = Tidak masam, APL = Area penggunaan lain. 
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Tabel 17. (Lanjutan) 

 
Provinsi 

Pangan Lahan Basah (Padi Sawah) pada HPK 

DR DT 
 

Subtotal 
HPK (Ha) 

IB IK IB 

MA TM MA TM MA TM 

Sumatera 1.495 \ \ 1.170 \ \ 2.665 

Jawa \ \ \ \ \ \ \ 

Bali & Nusa Tenggara \ 1.022 \ \ \ \ 1.022 

Kalimantan 10.497 \ \ \ \ \ 10.497 

Sulawesi 20.349 13.296 \ 164 590 182 34.581 

Maluku \ 2.120 \ \ \ \ 2.120 

Papua 602.533 15.350 405.669 \ 7.180 534 1.031.267 

INDONESIA (Ha) 634.874 31.788 405.669 1.334 7.771 716 1.082.152 

Keterangan:  DR = Dataran rendah, DT  = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, 
MA = Masam, TM = Tidak masam, HPK=Hutanproduksikonversi. 

 
 

Tabel 17. (Lanjutan) 
 

 
Provinsi 

Pangan Lahan Basah (Padi Sawah) pada HP 
 
 

LUAS TOTAL 
(Ha) 

DR DT 
 

Subtotal 
HP (Ha) 

IB IK IB 

MA TM MA TM MA 

Sumatera 63.256 \ \ 2.254 9.853 75.364 498.974 

Jawa 17.428 3.733 1.299 992 \ 23.453 734.343 

Bali & Nusa Tenggara \ 133 \ 2.509 \ 2.642 184.963 

Kalimantan 100.548 \ \ \ \ 100.548 577.189 

Sulawesi \ \ \ \ \ \ 815.121 

Maluku \ 1.255 \ \ \ 1.255 21.670 

Papua 1.087.964 38.466 112.151 \ \ 1.238.581 2.397.899 

INDONESIA (Ha) 1.269.196 43.588 113.450 5.755 9.853 1.441.843 5.230.160 

Keterangan:  DR = Dataran rendah, DT = Dataran tinggi, IB = Iklim basah, IK = Iklim kering, MA = 
Masam, TM = Tidak masam, HP = Hutan produksi 

1.2.1.2. Ketersediaan Teknologi Sumberdaya Lahan Pertanian 

Tingkat produktivitas tanaman semusim di masing-masing tipologi 

lahan umumnya masih berada di bawah potensi genetiknya.Sesuai dengan 

kondisi ekologis kawasan tropika basah yang memiliki laju pelapukan, erosi 
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tanah, dan pencucian hara yang tinggi, kondisi klimaks ekosistem yang 

ideal adalah untuk pertumbuhan tanaman berakar dalam (tanaman 

tahunan). Tanaman semusim berakar dangkal akan banyak menghadapi 

cekaman kekurangan hara, terutama pada lahan kering. Untuk 

meningkatkan produktivitas, maka pencegahan erosi tanah dan pemupukan 

dengan intensitas dan jumlah yang cukup penting dilakukan. 

Formulasi pupuk dan pembenah tanah baik secara konvensional 

maupun berbasis teknologi nano sangat diperlukan untuk meningkatkan 

efisiensi pemupukan dan produktivitas tanah. Formula pupuk berbasis 

teknologi nano tersebut memiliki keunggulan sebagai “controlled-released” 

atau “slow release” dimana unsur hara yang dilepaskan sesuai dengan 

jumlah dan waktu yang dibutuhkan tanaman. Pemupukan berimbang dan 

lengkap dengan memperhatikan kebutuhan unsur hara makro sekunder, 

mikro, dan beneficial element tanaman juga perlu mendapat perhatian 

khusus.Selain itu pemanfaatan sumberdaya hayati tanah sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kesuburan tanah serta mempertahankan kondisi 

perakaran yang optimal untuk penyerapan unsur hara. 

 

Teknologi nano untuk menciptakan produk pupuk yang mampu 

mengatur pelepasan hara yang terkandung didalamnya mampu mencegah 

kehilangan hara, namun tetap tersedia bagi tanaman sesuai dengan 

dinamika kebutuhannya. Selain itu, Indonesia yang kaya keanekaragaman 

hayati tanah (megabiodiversity) dapat didayagunakan untuk meningkatkan 

produktivitas tanah melalui pemanfaatan sebagai pupuk hayati (biofertilizer) 

untuk meningkatkan ketersediaan hara, pemelihara fisik tanah, dan sebagai 

predator pengendali hama penyakit tular tanah. 

Pada prinsipnya lahan pertanian di Indonesia masih cukup tersedia, 

terutama lahan-lahan marginal yang memiliki tingkat kesuburan rendah 

(lahan pasir, bekas pertambangan), yang rusak karena erosi (lahan kering 
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berlereng, lahan semak belukar, lahan berbatu), tergenang air secara 

periodik (lahan rawa lebak maupun rawa pasang surut), dan lahan-lahan 

tercemar buangan limbah atau sedimentasi.Lahan marginal ini dapat 

dimanfaatkan melalui upaya reklamasi/rehabilitasi sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi.Pemberian bahan amelioran pembenah tanah, 

bahan organik, perbaikan drainase, dan pengembangan tanaman pioneer 

(cover crops) yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang ada 

mampu meningkatkan produktivitas tanah secara bertahap. 

Perubahan iklim akibat meningkatnya suhu memberikan peluang bagi 

perluasan lahan budidaya tanaman semusim di lahan rawa lebak atau rawa 

pasang surut.Untuk itu, pemanfaatan lahan rawa penting untuk dioptimalkan 

karena ketersediaan air dan kelengasan sepanjang tahun yang menunjang 

pertumbuhan tanaman.Pengaturan sarana drainase juga penting 

diupayakan agar ketersediaan air dapat terdistribusi secara lebih 

merata.Tingginya intensitas cahaya yang masuk ke permukaan tanah juga 

potensial untuk produksi tanaman umbi-umbian berakar dalam, seperti ubi 

kayu dan ubi jalar.Pengembangan tanaman umbi-umbian yang merupakan 

tanaman indeterminant (dapat dipanen kapan saja) memiliki potensi 

produksi yang lebih baik.    

Rendahnya efisiensi produksi pertanian tanaman semusim 

merupakan konsekuensi dari tingginya laju erosi, dekomposisi bahan 

organik, dan pencucian hara yang berdampak terhadap kedangkalan tanah 

serta pH, bahan organik, dan produktivitas rendah. Sementara ini upaya 

penyegaran hara makro (N, P, dan K) banyak dilakukan melalui pemberian 

pupuk yang memiliki kandungan dan pelepasan hara tinggi sesuai dinamika 

fisiko-kimia tanah. Sedang potensi bahan organik yang memiliki kandungan 

hara lengkap dan sebagai sumber energi bagi kehidupan belum 

dimanfaatkan secara optimal. Demikian juga organisme tanah yang mampu 

mengendalikan dan menyediakan hara bagi tanaman belum didayagunakan 

secara optimal. Pemberdayaan bahan organik dan organisme tanah mampu 
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memperbaiki kesuburan tanah (biofertilizer), menurunkan biaya produksi 

dan menjaga kelestarian sumberdaya tanah untuk mendukung produksi 

pertanian. Untuk menekan laju pencucian hara dari pupuk dapat diupayakan 

dengan cara meningkatkan intensitas pemberian dan dosis yang lebih 

rendah, sehingga sesuai dengan waktu dan jumlah hara yang diperlukan 

tanaman. Penggunaan pupuk kimia lambat urai (slow release) juga 

merupakan alternatif dalam meningkatkan efisiensi pemupukan akibat laju 

pencucian dan penguapan yang tinggi. 

Efisiensi dapat dicapai jika masukan berupa air dan hara 

termanfaatkan dengan baik dalam proses produksi dan terbawa dalam 

panen.  Banyak sekali masukan yang tercuci, menguap (volatisasi) maupun 

terjerap dalam tanah.  Efsiensi dapat ditingkatkan melalui pengelolaan 

tanaman, tanah dan air yang sesuai dengan sumberdaya dan manajemen 

usahatani. 

1.2.1.3. Potensi Sumberdaya Iklim dan Air 

Perubahan iklim akibat meningkatnya suhu memberikan peluang bagi 

perluasan lahan budidaya tanaman semusim di lahan rawa lebak atau rawa 

pasang surut.Untuk itu, pemanfaatan lahan rawa penting untuk dioptimalkan 

karena tersedianya air dan kelengasan sepanjang tahun yang menunjang 

pertumbuhan tanaman.Pengaturan sarana drainase juga penting 

diupayakan agar ketersediaan air dapat terdistribusi secara lebih 

merata.Tingginya intensitas cahaya yang masuk ke permukaan tanah juga 

potensial untuk produksi tanaman umbi-umbian berakar dalam, seperti uni 

kayu dan ubi jalar.Pengembangan tanaman umbi-umbian yang merupakan 

tanaman indeterminant (dapat dipanen kapan saja) memiliki potensi 

produksi yang lebih baik. 

Peningkatan produktivitas lahan pertanian intensif yang memiliki 

infrastruktur irigasi dapat diupayakan melalui peningkatan efisiensi input, 

peningkatan kualitas produk, dan pemberdayaan lahan untuk produksi 
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tanaman di luar musim (off season). Pendekatan ini selain mampu 

meningkatkan harga jual produk juga dapat menyangga ketahanan pangan 

nasional. 

Pada wilayah yang sering mangalami banjir dan kekeringan, upaya 

peningkatan produksi hendaknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri (self sufficient) atau memperoleh pasokan dari wilayah lain yang 

produksinya lebih banyak. Dalam hal ini, sumberdaya lahan di kawasan 

yang potensial perlu lebih diberdayakan agar mampu berproduksi tinggi 

untuk dapat berperan sebagai penyangga produksi bagi wilayah yang 

memiliki banyak keterbatasan.  

Efisiensi pemupukan juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi 

jumlah air bebas dalam tanah. Air dalam tanah diusahakan berada pada 

kapasitas lapang dan macak-macak atau dengan sistem irigasi berselang 

(intermittent irrigation). Irigasi bawah permukaan dengan memanfaatan 

daya tarik matrik tanah penting artinya untuk menjaga tanah di daerah 

perakaran selalu dalam kondisi kapasitas lapang dan tidak terjadi pencucian 

hara bebas.   

Peningkatan produktivitas lahan pertanian intensif yang memiliki 

infrastruktur irigasi dapat diupayakan melalui peningkatan efisiensi input, 

peningkatan kualitas produk, dan pemberdayaan lahan untuk produksi 

tanaman di luar musim (off season). Pendekatan ini selain mampu 

meningkatkan harga jual produk juga dapat menyangga ketahanan pangan 

nasional. 

1.2.1.4. Potensi SDL dalam Menghasilkan Biomassa 

Dewasa ini Indonesia sudah menjadi net importer bahan bakar minyak 

fosil (fossil fuel) sehingga sudah keluar dari keanggotaan Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC).Kelangkaan bahan bakar minyak 

fosil dan pemanasan global akibat konsumsi energi fosil telah mendorong 

banyak negara untuk mensubstitusi sebagian energi fosil dengan energi 
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terbarukan dari biomassa pertanian (bioenergi). Jagung, ubikayu, tebu, 

sagu, dan aren berpotensi sebagai bahan baku etanol, sedangkan minyak 

sawit, minyak kedelai, minyak kanola rape seed, jarak pagar, kelapa, dan 

kemiri sunan potensial untuk dijadikan bahan baku biodiesel, terutama 

minyak sawit dan ubi kayu. Balitbangtan telah memetakan potensi sumber 

energi terbarukan dari bahan biomassa padat di Indonesia sebesar 756,08 

juta gigajoule/tahun yang terdiri atas 614,60 juta gigajoule/tahun dari residu 

pertanian dan 141,48 juta gigajoule/tahun dari limbah hutan (Tabel 13).  

Sedangkan limbah cair untuk energi berupa biofuel (minyak jarak, kemiri 

sunan, dan lain-lain) dan bioethanol (singkong, ampas tebu, limbah aren, 

dan lain-lain) merupakan sumber energi alternatif terbarukan generasi 

kedua yang perlu perhatian besar. 

Tabel 18. Potensi energi yang dihasilkan dari limbah padat biomassa pertanian 

Limbah Biomassa Pertanian Luas Tanam (x 
1000 Ha) 

Nilai Energi 
(x100MJ/Ha/tghn) 

Potensi Energi 
(juta GJ/tahun) 

Sawit Tandan kosong 8.430 32,8 138,3 
Cangkang sawit 6,5 54,8 

Kelapa Tempurung 3.808 9,6 17,5 
Sabut 12,7 23,2 

Karet Batang kecil 3.445 36,3 
Tebu Bagasse 448 288,8 129,8 
Padi Sekam 12.147 11,8 143,3 
Jagung Tongkol 4.131 17,3 71,5 

Energi Potensian dari Limbah Padat Biomasa Pertanian 614,60 
Sumber: Prastowo, B., ICECRD (2012) 
Keterangan: MJ = megajoule; GJ = gigajoule 

1.3. Jejaring Kerja Litbang SDLP 

Balitbangtan mempunyai jejaring kerja vertikal dan horisontal di dalam 

negeri, dan horisontal internasional dengan sasaran utama untuk 

optimalisasi penggunaan sumberdaya, menghindari tumpangtindih 

penelitian, meningkatkan kualitas penelitian, kerjasama litbang, 

tukarmenukar informasi dan mengefektifkan diseminasi hasil 

penelitian.Dalam struktur organisasi, Balitbangtan memiliki 12 Eselon II, 19 

Balai Penelitian/Lolit, dan 34 BPTP/LPTP di setiap provinsi.Lokasi UPT 

Balitbangtan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia merupakan 
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potensi dan kekuatan dalam mengakselerasi inovasi teknologi yang 

dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh pengguna dan potensi untuk 

melaksanakan penelitian multilokasi. 

Jejaring kerja dalam bentuk konsorsium penelitian telah berlangsung 

dengan melibatkan beberapa lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi 

Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta beberapa 

perguruan tinggi.Selain itu telah terbentuk pula jejaring kerja dengan 

pemerintah daerah, pihak swasta, dan instansi pengambil kebijakan, baik di 

dalam maupun di luar Kementerian Pertanian.Secara international, 

Balitbangtan juga terlibat dalam jejaring kerja bilateral, multilateral, dan 

regional. 

Potensi untuk memperluas dan memperkuat jejaring kerja masih 

besar.  Kerjasama dengan pihak swasta masih dapat diperluas dan 

diperkuat, baik dengan memanfaatkan danacorporate social responsibility 

(CSR) maupun dengan memanfaatkan PP No. 35/2006 yang memberikan 

insentif pajak bagi badan usaha yang membiayai kegiatan 

penelitian.Balitbangtan juga telah membuat nota kesepahaman dengan 

hampir semua provinsi dan kabupaten dalam penelitian dan 

diseminasi.Nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan program 

nyata dengan memanfaatkan jejaring kerja internal litbang dengan BPTP 

sebagai ujung tombak. 

Selain itu, jejaring kerja antar lembaga penelitian, baik perguruan 

tinggi maupun lembaga penelitian nasional lainnya juga masih dapat 

diperluas melalui program kerjasama penelitian, baik yang diprakarsai oleh 

Balitbangtan (KKP3N, KKPSL, dan KKP3I) maupun oleh lembaga lain 

seperti halnya program insentif riset Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan 

Sistem Inovasi Nasional (SINAS).  Kerjasama dan jejaring kerjasama 
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internasional juga sudah berkembang dan berpeluang diperluas dan 

diperkuat, termasuk dengan kementerian beberapa negara seperti 

Malaysia, Brasil, Slovakia, Laos, Maroko, dan Tunisia. 

Balitbangtan juga sudah membuat nota kesepahaman dengan 

lembaga-lembaga penelitian internasional, baik secara bilateral, regional 

maupun dengan lembaga penelitian international yang bernaung di bawah 

Consultative Group for International Agriculture Research (CGIAR), 

Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Centre de 

Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Developpement (CIRAD),Brazilian Enterprise for Agricultural Research, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Asian Food 

and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI), Asean Technical Working 

Group on Agriculture Research and Development(ATWGARD), dan 

Agriculture Technical Cooperation Working Group (ATCWG) sebagai salah 

satu forum kerjasama ekonomi APEC.Kerjasama regional seperti Asia 

Pacific Associasion of Agricultural Research Institutions (APAARI) perlu 

terus ditingkatkan. 

Kerjasama Balitbangtan dengan lembaga penelitian di bawah CGIAR 

terus berkembang, seperti Internasional Rice Research Institute (IRRI), 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maizy Trigo (CIMMYT), CIP, 

ICRISAT, World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for International 

Forestry Research (CIFOR).  Balitbangtan juga telah menfasilitasi kantor 

perwakilan IRRI dan CIP untuk Indonesia dan kantor perwakilan CYMMIT 

untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Selain itu masih terbuka peluang untuk 

menjalin kerjasama penelitian dan pertukaran informasi dan pengetahuan 

dengan beberapa negara atau lembaga penelitian internasional lainnya. 

Posisi Indonesia sebagai negara anggota G20 membuka peluang 

peningkatan kerjasama dengan negara Selatan-Selatan, termasuk di bidang 

penelitian dan pengembangan pertanian 
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1.3.1. Tantangan 

1.3.1.1.Keragaman dan Perubahan Iklim Global 

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat 

peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan 

peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, seperti La Nina dan El Nino, 

dan perubahan pola curah hujan dan sulitnya prediksi awal dan lama musim 

hujan dan musim kemarau, serta peningkatan permukaan air laut dan banjir 

rob.  Sektor pertanian merupakan korban (victim) dari gejala iklim ekstrim 

sehingga diperlukan teknologi  untuk meningkatkan ketahanan dan 

kelenturan (resilience) sistem pertanian.Sektor pertanian juga merupakan 

salah satu sumber emisi GRK, sehingga Indonesia sebagai negara agraris 

berkewajiban ikut dalam mitigasi emisi GRK. Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang terletak di daerah khatulistiwa termasuk wilayah yang 

sangat rentan terhadap perubahan iklim. Ancaman dan krisis pangan dunia 

beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan perubahan iklim dan diyakini 

akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor 

pertanian akibat penurunan produksi berbagai jenis tanaman. Tantanganke 

depan adalah meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan 

dalam memanfaatkan informasi prakiraan iklim serta langkah antisipasi dan 

adaptasi yang didukung oleh teknologi inovatif dan adaptif, termasuk 

varietas dan bibit unggul, terutama yang memiliki potensi emisi GRK 

rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir/genangan, dan salinitas.  

Aspek lain yang perlu diantisipasi adalah dampak perubahan iklim 

terhadap perkembangbiakan dan populasi tanaman maupun penyakit 

hewan tertentu sehingga dapat memicu perkembangan penyakit biotik yang 

disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang, bakteri, virus, dan 

serangga tertentu. Penyakit hewan yang kemungkinan akan muncul adalah 

penyakit Blue Tongue, yaitu penyakit virus yang penyebarannya 

diperantarai oleh nyamuk sebagai vektor berkembang biak akibat 

peningkatan suhu udara. Demikian juga penyakit Japanese Encephalitis, 
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penyakit Influenza termasuk Influenza Unggas juga dapat berkembang lebih 

lama karena dipicu oleh perubahan lingkungan, dimana faktor kepadatan 

penduduk, perpindahan penduduk dan transportasi global, arus 

perdagangan yang meningkat, dan kelembaban yang juga meningkat.   

1.3.1.2. Kelangkaan Energi Fosil 

Bioenergi merupakan sumber energi alternatif yang bersih dengan 

emisi GRK yang relatif rendah dibandingkan dengan BBM fosil yang makin 

langka. Untuk meyakinkan bahwa bioenergi mengeluarkan emisi lebih 

rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Beberapa negara 

konsumen menetapkan standar penurunan emisi minyak nabati untuk diolah 

menjadi biodiesel.Amerika Serikat menetapkan emisi biodiesel minimal 20% 

lebih rendah dari emisi solar, sedangkan Uni Eropa menetapkan 

35%.Indonesia akan meningkatkan komposisi bioenergi 10% dari minyak 

solar dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian pasar domestik 

dan pasar global untuk minyak sawit akan meningkat.Indonesia diperkirakan 

dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut dengan upaya 

meningkatkan produksi minyak sawit. 

Sebagian besar upaya peningkatan produksi sawit di Indonesia 

dicapai melalui peningkatan luas area perkebunan (ekstensifikasi) yang 

sebagiannya menggunakan lahan hutan dan lahan pertanian lainnya. Jika 

hal ini berlanjut dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan dan 

ancaman terhadap produksi tanaman lain, termasuk tanaman padi yang 

merupakan makanan pokok masyarakat.   

Beberapa isu yang berhubungan dengan penggunaan bioenergi dan 

memerlukan dukungan penelitian adalah: 1) Berapa dan bagaimana standar 

bioenergi Indonesia, 2) Apa pengaruh peningkatan penggunaan bioenergi 

terhadap produktivitas tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya,3) 

Bagaimana strategi penurunan emisi GRK dari penggunaan bioenergi, 4) 

Berapa potensi sektor pertanian dalam menghasilkan bioenergi generasi 
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kedua (misalnya biogas dari kotoran ternak dan dari limbah cair pabrik 

minyak sawit), 5) Bagaimana seharusnya tata ruang pertanian Indonesia 

untuk memenuhi permintaan hasil pertanian dan menjaga kelestarian 

kualitas lingkungan. 

1.3.1.3. Degradasi Sumberdaya Lahan Pertanian 

Degradasi lahan atau kerusakan lahan adalah rusaknya lahan 

karena telah mengalami penurunan kualitas atau fungsinya baik yang terjadi 

secara alami atau karena akibat aktivitas manusia sehingga menyebabkan 

produktivitas lahan menjadi menurun (Arsyad, 1989). Kerusakan lahan 

dapat terjadi oleh kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah 

perakaran, terkumpulnya garam-garam di daerah perakaran (salinisasi), 

terkumpulnya atau terungkapnya unsur atau senyawa yang bersifat racun 

bagi tanaman (sulfat masam), penjenuhan tanah oleh air, dan erosi. 

Kerusakan lahan atau tanah dapat menyebabkan berkurangnya 

kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman atau 

menghasilkan produksi (Riquier, 1977). Degradasi lahan pada lahan kering 

yang ditelantarkan atau tidak dikelola dengan baik atau karena faktor 

kelerengan akan banyak disebabkan oleh erosi. Kerusakan air berupa 

hilangnya atau mengeringnya sumber air dan menurunnya kualitas air. 

Hilangnya atau mengeringnya sumber air bertalian dengan peristiwa erosi. 

Menurunnya kualitas air dapat disebabkan oleh kandungan sedimen yang 

bersumber dari erosi atau kandungan bahan-bahan atau senyawa dari 

limbah industri atau limbah pertanian. Hilangnya air atau satu atau 

beberapa unsur hara secara berlebihan  dari daerah perakaran 

menyebabkan merosotnya kesuburan tanah  sehingga tanah tidak mampu 

menyediakan unsur hara yang cukup dan seimbang untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman yang normal sehingga produktivitas tanah menjadi 

sangat rendah (Arsyad, 1989). 
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1.3.1.4. Kelangkaan dan Dinamika Persaingan Sumberdaya Lahan dan 

Air  

Indonesia memiliki lahan seluas 192 juta hektar (ha), dimana 67 juta 

ha merupakan kawasan budidaya atau areal penggunaan lain (APL). Luas 

daratan yang berpotensi untuk area pertanian adalah 101 juta ha, meliputi 

lahan basah 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha, dan 

lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini area yang 

sudah dibudidayakan menjadi area pertanian adalah 47 juta ha, sehingga 

masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan area pertanian, 

namun pada umumnya berada di luar kawasan APL. 

Luas sawah cenderung menurun dari 8,5 juta ha pada tahun 1993 

menjadi sekitar 8,1 juta ha pada tahun 2013. Perluasan areal yang pesat 

terjadi pada perkebunan, yaitu dari 8,8 juta ha pada tahun 1986 meningkat 

menjadi 19,3 juta ha pada tahun 2006. Perluasan terjadi untuk beberapa 

komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, dan lada. 

Perkembangan luas area tanam terbesar adalah perkebunan kelapa sawit, 

yaitu dari 0,59 juta ha pada tahun 1986 menjadi sekitar 9 juta ha pada tahun 

2013. Luas lahan perkebunan kakao juga berkembang dari 0,1 juta ha pada 

tahun 1986 menjadi 1,2 juta ha pada tahun 2006 (SIPP, 2012). 

Potensi lahan untuk pengembangan pertanian secara biofisik masih 

cukup luas, sekitar 30 juta ha, dimana 10 juta ha diantaranya berada di 

kawasan area penggunaan lain (APL) dan 20 juta ha di kawasan kehutanan 

(Balitbangtan, 2007).Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi 

lahan di Indonesia adalah masalah ketimpangan penguasaan lahan. 

Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) (2010), 56% aset yang 

ada di Indonesia, baik berupa properti, tanah, maupun perkebunan, dikuasai 

hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia. Selama tahun 1973-2010 telah 

terjadi peningkatan rasio rata-rata luas lahan yang dikuasai perusahaan 

perkebunan terhadap rata-rata lahan yang dikuasai petani dari 1.248 ha 

menjadi 5.416 ha.  Hal ini menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan 
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antara kedua kelompok ini meningkat 4,3 kali selama 37 tahun 

terakhir.Selama tahun 1983-2003 jumlah petani dengan luas garapan 

kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 44,5% pada tahun 1983 menjadi 

56,4% pada tahun 2003 dengan total luas lahan yang dikuasai berkurang 

dari 10,5% menjadi 4,95%. Angka ini menunjukkan rasio untuk distribusi 

lahan mencapai 0,56, yang berarti mengarah kepada ketimpangan tinggi.  

Kondisi ketimpangan yang tinggi ini telah memicu terjadinya konflik 

penguasaan lahan di berbagai lokasi di Indonesia.Data Badan Pertanahan 

Nasional (2012) menunjukkan saat ini ada sekitar 7.491 konflik pertanahan 

di luar area kehutanan Indonesia yang mencakup lebih dari 600 ribu hektar. 

Berbagai konflik ini merupakan akumulasi dari konflik yang telah terjadi 

sejak tahun 70-an. Konflik yang terkait dengan lahan kehutanan akan lebih 

besar lagi dan melibatkan banyak petani. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diberi 

tugas melakukan pengkajian dan penanganan lahan yang sengketa, 

terutama yang berada di luar lahan kehutanan.Berbagai konflik pertanahan 

telah berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan masyarakat dan aparat 

pemerintah. Fenomena ini bila tidak ditangani dengan baik akan menjadi 

pemicu kerusuhan lainnya di lokasi konflik pertanahan. 

Pesatnya perkembangan sektor industri dan jasa di Pulau Jawa 

mendesak keberadaan lahan pertanian subur. Hasil analisis rente ekonomi 

lahan (land rent economics) menunjukkan bahwa rasio land rent 

pengusahaan lahan untuk usahatani padi dibandingkan dengan 

penggunaan untuk perumahan dan industri adalah satu berbanding 622 dan 

500.Tanpa campur tangan pemerintah, alokasi lahan untuk pertanian akan 

semakin berkurang karena alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki 

ekonomi yang tinggi.Selama periode 2009-2010 saja, lahan sawah di Pulau 

Jawa diperkirakan telah berkurang sekitar 50 ribu hektar. 

Ketersediaan sumberdaya air nasional (annual water resources, 

AWR) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, tetapi tidak semuanya 
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dapat dimanfaatkan.Sebaliknya, di sebagian besar wilayah timur yang 

radiasi mataharinya melimpah, curah hujan rendah (<1.500 mm per tahun) 

yang hanya terdistribusi selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan 

air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 

mm per tahun, setara dengan 127.775 m3 per detik. Indonesia dikategorikan 

sebagai negara kelompok tiga berdasarkan kebutuhan dan potensi 

sumberdaya airnya yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-

100% dibanding kondisi saat ini.Berdasarkan analisis ketersediaan air dapat 

diprediksi bahwa kebutuhan air sampai tahun 2020 untuk Indonesia masih 

dapat dipenuhi dari air yang tersedia saat ini. Proyeksi permintaan air untuk 

tahun 2020 hanya 18% dari total air tersedia, digunakan sebagian besar 

untuk keperluan irigasi (66 %), sisanya 17% )untuk rumah tangga, 7% untuk 

perkotaan, dan 9% untuk industri.  Pada tahun 2020 Pulau Bali dan Nusa 

Tenggara akan membutuhkan 75% dari air yang tersedia saat ini di 

wilayahnya, disusul Pulau Jawa sebesar 72%, Sulawesi 42%, Sumatera 

34%, sedangkan Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing hanya 

membutuhkan 2,3% dan 1,8%.Selain konservasi dan antisipasi, perlu pula 

terus dikembangkan sumber baku air yang berasal dari air laut atau sumber 

lain yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. 

1.3.1.5. Degradasi Lingkungan Pertanian 

Pembangunan pertanian selain menghasilkan manfaat juga berisiko 

berdampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat dan risiko tersebut harus 

diperhitungkan secara seimbang. Dampak negatif diupayakan untuk ditekan 

seminimal mungkin atau bahkan ditiadakan sama sekali, sedangkan 

manfaat ditingkatkan.untuk perbaikan lingkungan biofisik dan 

sosialekonomi. Kegiatan ekonomi yang berpotensi menimbulkan dampak 

terhadap degradasi lahan antara lain adalah eksploitasi hutan, industri, 

pertambangan, perumahan, dan pertanian. Apabila kegiatan tersebut tidak 

dikelola dengan baik akan mengakibatkan degradasi lahan yang 

mengancam keberlanjutan usahatani dan ketahanan pangan. Oleh karena 
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itu, implementasi program pembangunan juga mengacu kepada aspek 

keberlanjutan. 

Praktek budidaya pertanian tidak jarang menimbulkan dampak negatif 

yang menyebabkan lahan terdegradasi. Dua faktor penting dalam usaha 

pertanian yang potensial menimbulkan dampak pada sumberdaya lahan 

adalah tanaman dan manusia (sosial budaya). Diantara kedua faktor 

tersebut, faktor manusialah yang berpotensi menimbulkan dampak positif 

atau negatif terhadap lahan, tergantung bagaimana cara menjalankan 

pertanian tersebut. Kegiatan atau cara budidaya pertanian yang potensial 

menimbulkan dampak negatif antara lain pengolahan tanah, penggunaan 

bahan agrokimia yang tidak ramah lingkungan (pupuk dan insektisida), serta 

sistem budidaya. 

Beberapa indikator yang terkait dengan degradasi lahan pertanian 

diantaranya adalah: (1) laju peningkatan produktivitas tanah menurun, (2) 

tingkat kesuburan tanah merosot, (3) konversi lahan pertanian semakin 

meningkat, (4) sebaran dan tingkat kerusakan lahan kritis semakin meluas, 

(5) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan pertanian meningkat, (6) 

daya dukung lingkungan merosot, (7) tingkat pengangguran di perdesaan 

meningkat, (8) daya tukar petani menurun, (9) penghasilan dan 

kesejahteraan keluarga petani menurun, dan (10) kesenjangan ekonomi 

antarkelompok masyarakat meningkat. Dari evaluasi tersebut degradasi 

lahan yang berupa penurunan daya dukung lahan dan pencemaran lahan 

pertanian nampaknya menjadi ancaman yang serius yang harus perlu 

diperhatikan dan dicari pemecahannya. 

Dampak negatif penggunaan agrokimia antara lain tercemarnya air, 

tanah, dan hasil pertanian, gangguan kesehatan petani, menurunnya 

keanekaragaman hayati, ketidakberdayaan petani dalam pengadaan bibit, 

pupuk kimia, dan dalam menentukan komoditas yang akan ditanam. 

Penggunaan pestisida secara berlebihan dalam kurun waktu yang panjang 

berdampak negatif terhadap kehidupan dan keberadaan musuh alami hama 
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penyakit tanaman budidaya dan kehidupan biota tanah. Penggunaan pupuk 

kimia dengan frekuensi dan dosis tinggi dalam kurun waktu lama juga dapat 

menyebabkan terjadinya kemerosotan kesuburan tanah karena 

ketimpangan hara atau kekurangan hara lain dan semakin merosotnya 

kandungan bahan organik tanah. 

Pencemaran dan kerusakan lahan pertanian juga dapat disebabkan 

oleh kegiatan industri. Pengembangan sektor industri berpotensi 

menimbulkan dampak negatif bagi lahan dan lingkungan pertanian yang 

disebabkab oleh limbah cair, gas, dan padatan dari kegiatan industri, seperti 

gas buang (SO2) dan logam berat beracun (Pb, Ni, Cd, Hg). Salah satu 

kasus pencemaran lahan sawah dari kegiatan industri tekstil terjadi di 

Kecamatan Rancaekek dan Cimanggung, Kabupaten Bandung. Sekitar 400 

ha sawah di wilayah tersebut telah tercemar oleh limbah cair industri tekstil 

yang dibuang ke Sungai Cikijing. Berdasarkan hasil penelitian Pusat 

Penelitian Pengembangan Tanah dan Agroklimat (2001), tanah persawahan 

di Rancaekek mengandung natrium (Na) dengan konsentrasi tinggi yaitu 

2,03-12,97 me/100g tanah, sementara kadar Na pada tanah yang tidak 

tercemar hanya 0,42 me/100g tanah. Selain Na, unsur logam berat 

pencemar lain yang terdeteksi adalah Hg, Cd, Cr, Cu, Co, dan Zn. Dampak 

langsung pencemaran tersebut adalah menurunnya produksi dan kualitas 

padi yang dihasilkan. 

Untuk menanggulangi dampak pencemaran dan kerusakan lahan dan 

lingkungan pertanian dapat diupayakan melalui penataan kembali tata 

ruang. Kawasan industri, pabrik, pertambangan, dan kegiatan lain di sekitar 

areal pertanian perlu ditata dan diatur menggunakan instrumen hukum dan 

nonhukum. Penegakan dan pengetatan implementasi undang-undang, 

peraturan dan keputusan pemerintah, baik di pusat maupun daerah tentang 

pengelolaan lingkungan hidup, termasuk optimalisasi fungsi pengawasan 

dan pengendalian oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan perlu 

dilakukan. Bagi pengelola industri/pabrik, pertambangan, dan kegiatan lain 
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yang berpotensi mencemari lahan pertanian dan lingkungan sudah saatnya 

diberlakukan pajak lingkungan, sebagai kompensasi bagi pemulihan atau 

rehabilitasi sumberdaya air dan lahan pertanian yang tercemar dan 

mengalami kerusakan. Unsur-unsur bahan berbahaya dan beracun (B3) 

dan ambang batas pencemaran yang diberlakukan melalui peraturan 

pemerintah, surat keputusan, dan lain-lain harus dijadikan acuan dalam 

memberikan tindakan hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan 

lahan/lingkungan. 

1.3.1.6. Pemanfaatan Lahan Suboptimal 

Dengan semakin gencarnya laju alih fungsi lahan pada lahan-lahan 

potensial terutama lahan sawah irigasi baik di Jawa maupun di sentra 

produksi pertanian di luar Jawa, mendorong  pengembangan lahan 

pertanian diarahkan kepada lahan suboptimal. Lahan suboptimal yaitu lahan 

kering masam, lahan kering iklim kering, dan lahan rawa pasang surut dan 

lebak yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 

dan Papua merupakan lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan 

dengan pengelolaan yang tepat.  

Lahan kering iklim basah (lahan kering masam) mempunyai tingkat 

kesuburan tanah rendah, yang dicirikan oleh pH masam, C-organik, basa-

basa dapat tukar, KB dan KTK rendah, sehingga untuk usaha pertanian 

diperlukan input yang cukup tinggi. Selain itu, potensi erosi di lahan kering 

masam pun cukup tinggi karena lebih dari 50% areal lahan kering masam 

berada pada bentuk wilayah berombak sampai bergunung (Subagjo et al., 

2006). Lahan kering masam didominasi jenis tanah Ultisols dan Oxisols 

yang memiliki indeks kepekaan tanah terhadap erosi berkisar antara 0,09-

0,27 (Ultisols) dan 0,02-0,09 (Oxisols), artinya tingkat kepekaan tanah 

Ultisols terhadap erosi 3-4 kali lebih besar dibanding Oxisols.  
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Lahan kering iklim kering mempunyai curah hujan tahunan rendah 

tetapi didominasi lahan berlereng, sehingga selain kelangkaan air, potensi 

bahaya erosi di wilayah ini juga tinggi.Nusa Tenggara Timur yang 

didominasi wilayah berbukit dan bergunung dengan lereng >30%, umumnya 

didominansi oleh tanah dengan solum dangkal dan berbatu, sehingga 

tolerable soil loss (TSL) atau erosi masih diperbolehkan hanya berkisar 

antara 1,12-2,24 ton/ha/tahun. Beberapa komoditas pertanian sulit tumbuh 

dan berkembang di kawasan yang bersolum dangkal ini, sehingga banyak 

ditemukan padang pengembalaan yang hanya ditumbuhi rerumputan yang 

cocok untuk pengembangan peternakan. Penyediaan sumberdaya air 

permukaan seperti embung, pompanisasi, dam parit dapat meningkatkan 

indeks pertanaman terutama untuk sayuran berumur pendek yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya air 

lahan keringterutama adalah terfragmentasinya potensi sumberdaya air (air 

permukaan dan airtanah) dibeberapa lokasisehingga diperlukan upaya 

eksplorasi,  eksploitasi,  danpenyusunan  desain  distribusi  pengelolaan  air  

dari  sumber  sampai  ke  lahanpertanian. Informasi potensi sumberdaya air, 

daerah imbuhan, dan interkonektivitassumberdaya air sangat diperlukan 

sehingga pemanfaatan sumberdaya air di lahankering dapat dilakukan 

dengan optimal dan berkelanjutan.  

Pengelolaan lahan kering seringkali terkendala oleh aspek 

sosialekonomi petani, baik terkait dengan karakteristik petani maupun 

kompleksitas permasalahan lahan kering yang dihadapi petani. Beberapa 

kendala utama adalah rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pemilikan 

lahan khususnya di wilayah lahan kering iklim basah, pergeseran status 

penguasaan lahan dari hak milik menjadi lahan sakap atau sewa (status 

lahan absentee), dan fragmentasi lahan yang menyebabkan semakin 

sempitnya penguasaan lahan oleh petani. 
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1.3.1.7. Lahan Rawa Pasang Surut dan Lebak 

Karakteristik fisika tanah yang berhubungan erat dengan pengelolaan 

lahan rawa untuk pertanian utamanya adalah kematangan tanah (ripeness), 

permeabilitas, dan kemampuan menyimpan air. Kematangan tanah baik 

tanah mineral maupun gambut terkait dengan kemampuan menyimpan 

(kadar) air tanah. Pada tanah gambut, kematangannya dibedakan antara 

fibrik (mentah), hemik (setengah matang), dan saprik (matang). 

Permeabilitas tanah lahan rawa umumnya lambat sampai sangat 

lambat, kecuali tanah gambut atau tanah mineral yang mempunyai banyak 

saluran-saluran besar bekas akar dan lubang-lubang bekas hewan tanah 

maka mempunyai permeabilitas tanah relatif tinggi.Pelumpuran dapat 

menurunkan  permeabilitas tanah, tetapi tidak mungkin dilakukan pada 

tanah yang bersifat pasiran dan bergambut.    

Kemasaman tanah merupakan kendala paling inherence dalam 

pengembangan  lahan rawa untuk pertanian.  Kemasaman tanah muncul 

apabila lahan rawa direklamasi atau dibuka yang berimbas terhadap 

meningkatnya kelarutan Al3+, Fe2+, asam-asam organik,  dan diiringi oleh 

kahat hara makro P dan  hara mikro Cu serta Zn.  Kemasaman tanah di 

lahan rawa pasang surut ini dipengaruhi oleh keberadaan pirit, bahan 

organik, dan tingkat oksidasi.Kemasaman lahan rawa juga dipengaruhi oleh 

musim (curah hujan), luapan pasang, dan laju pelindian. Reklamasi yang 

berlebihan tanpa kendali dapat berimbas terhadap meningkatnya kelarutan 

Al3+, Fe2+, asam organik, dan diikuti kahat (deficient) hara makro N,P,K,Mg, 

Ca, dan  hara mikro Cu dan Zn. Selain itu juga adanya asam sulfida sebagai 

hasil dari reduksi sulfat dapat menimbulkan keracunan padi dengan kondisi 

tergenang. Namun keracunan H2S juga dapat muncul pada tanaman lahan 

kering yang dibudidayakan pada sistem surjan (sunken bed) atau pada 

lahan yang diambil dari lapisan bawah  (pirit) yang mengalami pemasaman 

setelah digenangi.   
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Lahan pasang surut dan lahan sulfat masam terutama yang 

mengalami reklamasi umumnya mengandung kadar garam yang tinggi 

sebagai akibat dari luapan pasang secara langsung atau resapan atau 

penyusupan  air laut. Lahan sulfat masam yang terletak dekat dengan 

muara laut atau pesisir pantai umumnya mengandung salinitas tinggi.  

Kelarutan sulfat yang dihasilkan  dari oksidasi pirit pada lahan yang telah 

direklamasi  akan diikuti oleh  peningkatan salinitas.  

Mikroba yang memegang peranan penting di tanah rawa adalah 

mikro-organisme yang terlibat dalam perombakan bahan organik,  pereduksi 

sulfat dan  besi  serta  pengoksidasi besi dan pirit. Dua mikroba terakhir 

sangat dikenal keberadaannya pada lahan sulfat masam, sementara mikro 

perombak banyak terkait dengan lahan gambut. 

Kendala pengembangan pada lahan rawa terkait dengan sifat-sifat 

tanah  baik fisika, kimia maupun biologi yang sering berhubungan pada 5 

(lima) kondisi berikut yaitu adanya kemasaman, kegaraman, keracunan ion-

ion toksis (Al, Fe, Mn, H2S, asam-asam organik), kahat hara makro  (N, P, 

K, Mg, Ca) dan hara mikro (Cu, Zn, Mo, B) yang secara ringkas dapat 

disajikan dalam matriks pada Tabel 14. 

Tabel 19. Matriks intensitas masalah pada masing-masing tipologi lahan rawa 
berdasarkan sifat dan kendala pengembangannya untuk pertanian. 

Masalah dan Kendala 
Lahan 

Tipologi Lahan Rawa 
Lahan 

Potensial 
Lahan Sulfat 

Masam 
Lahan 

Gambut 
Lahan 
Salin 

Kemasaman Tanah x xxx xx - 
Kegaraman - x - xxx 
Keracunan Al  x xxx x x 
Keracunan Fe x xxx x x 
Keracunan H2S x xxx - - 
Keracunan Asam Organik x xx xxx - 
Kahat Hara Makro x xxx xx xx 
Kahat Hara Mikro x xx xxx xx 
Kebanjiran xx x xx xx 
Kekeringan xx xx xxx x 
Penurunan Muka Tanah x x xxx - 
x =  intensitas kendala ringan, xx = kendala sedang, xxx = kendala berat,  
-  = tidak dijumpai kendala 
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1.4. Implikasi 

1.4.1 Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim 

Untuk melindungi tanaman yang rentan diperlukan usaha adaptasi 

agar peningkatan produksi dapat dicapai di tengah terpaan perubahan iklim.  

Kejadian iklim ekstrim mempengaruhi sektor pertanian dalam berbagai 

proses. Peningkatan suhu udara ditengarai menurunkan produksi padi 30-

45%, meningkatkan kehilangan air sekitar 11% untuk setiap perubahan 1oC, 

dan meningkatkan serangan OPT. Untuk itu perlu dihasilkan varietas yang 

adaptif terhadap suhu tinggi, tahan serangan OPT, dan efisien dalam 

menggunakan air.  

Dalam kaitannya dengan peningkatan suhu udara, zonasi wilayah 

dengan indeks kenyamanan terbaik bagi proses pengembangbiakan ternak 

perlu mendapat perhatian, termasuk pengembangan integrasi ternak-

tanaman. Perubahan iklim yang juga ditandai oleh meningkatnya frekuensi 

dan intensitas banjir dan kekeringan menuntut perakitan varietas toleran 

kekeringan dan rendaman, teknologi irigasi dan drainase, pengembangan 

teknologi pompanisasi, pengembangan energi alternatif (bioenergi), 

konservasi  tanah dan air, pengembangan teknologi budidaya, dan pola 

tanam yang memiliki efisiensi tinggi dalam memanfaatkan air.  

Semakin sulitnya memprediksi awal dan lama musim hujan dan 

musim kemarau menuntut kemampuan yang lebih tinggi dan akurat dalam 

memprediksi awal musim (hujan dan kemarau), misalnya dengan 

meningkatkan akurasi informasi kalender tanam terpadu.Selain itu, 

diperlukan juga penelitian terhadap wilayah kunci (key area) untuk 

mendeteksi secara dini fenomena iklim ekstrim tersebut.Tingginya intensitas 

curah hujan dalam waktu yang pendek menuntut perlunya varietas toleran 

genangan dan perbaikan pengelolaan drainase.Penggenangan (rob) dan 

intrusi air laut serta peningkatan salinitas di daerah pesisir menuntut 

tersedianya varietas toleran salinitas tinggi. 
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Penelitian peningkatan daya adaptasi pertanian berbasis lahan juga 

harus menjadi perhatian serius, khususnya pada lahan kering, lahan rawa, 

lahan gambut, dan lahan suboptimal lainnya.Penelitian dalam rangka 

perakitan teknologi adaptasi untuk optimalisasi lahan suboptimal merupakan 

tuntutan yang mendesak karena makin menyempitnya lahan 

subur.Kegagalan dalam meningkatkan produksi berdampak terhadap 

kerawanan pangan. 

Sumbangan sektor pertanian terhadap emisi GRK relatif kecil jika 

proses perubahan penggunaan lahan tidak diperhitungkan sebagai salah 

satu sumber emisi, yang berasal dari lahan gambut, lahan sawah, dan 

peternakan. Secara global, pertanian yang intensif dan perubahan 

penggunaan lahan menyumbang 15-20% dari total emisi semua sumber 

sebesar 30 Gt CO2-e per tahun. Di Indonesia, semua sektor menyumbang 

sekitar 1,8 Gt CO2-e pada tahun 2005 dan menjelang tahun 2020 emisi 

GRK tahunan diperkirakan sekitar 2,9 Gt CO2-e.Lebih dari 60% emisi GRK 

nasional bersumber dari perubahan penggunaan lahan dan lahan 

gambut.Hal ini menunjukkan opsi mitigasi memegang peranan penting 

dalam mengatasi emisi GRK. 

Sektor pertanian dalam arti sempit (tidak termasuk perubahan 

penggunaan lahan dan lahan gambut) menurunkan emisi GRK sekitar 1% 

dari emisi pada tahun 2020 diperkirakan 2,9 Gigaton (Gt). Penurunan emisi 

tersebut akan ditempuh melalui introduksi varietas padi rendah emisi, 

peningkatan efisiensi air irigasi dan pupuk. Kontribusi mitigasi emisi GRK 

yang jauh lebih besar dapat ditempuh melalui pengaturan alih guna lahan 

dan pengelolaan gambut secara lestari.Oleh karena itu, penelitian mitigasi 

terhadap perubahan iklim, tidak hanya dilakukan pada tanaman pangan, 

tetapi pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, tanaman 

buah dan hortikultura lainnya, serta perbaikan pengelolaan dan tataguna 

lahan gambut.Penelitian peternakan dan veteriner terkait dampak 

perubahan iklim diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani 
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dan meningkatkan kesehatan masyarakat.Dalam pelaksanaannya di 

lapangan, penelitian mitigasi hendaknya berdampingan dengan penelitian 

adaptasi.Kedua penelitian tersebut dapat dilaksanakan melalui Life Cycle 

Assesment (LCA) terhadap produk maupun alih fungsi lahan tertentu 

menjadi lahan pertanian. 

1.4.2. Pengembangan Energi Terbarukan 

Peluang terbesar dalam mencari bentuk energi alternatif dari sektor 

pertanian bersumber dari biomassa komoditas kelapa sawit, ubi kayu, jarak 

pagar, kemiri, tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.Namun penelitian 

untuk menghasilkan bahan bioenergi perlu menjaga keselarasan antara 

kebutuhan pangan dan kebutuhan bioenergi.Alokasi penggunaan lahan 

untuk tanaman pangan dan tanaman penghasil bioenergi juga harus terbagi 

secara jelas sehingga komoditas tanaman pangan yang pada umumnya 

mempunyai nilai ekonomi lebih rendah tidak tergusur oleh komoditas 

penghasil bioenergi.  Beberapa penelitian penting untuk menghasilkan 

standar bioenergi Indonesia, seperti: pengaruh peningkatan penggunaan 

bioenergi terhadap produktivitas tanaman pangan dan komoditas pertanian 

lainnya, strategi penurunan emisi GRK dari penggunaan bioenergi, serta 

analisis potensi sektor pertanian dalam menghasilkan bioenergi generasi 

kedua (misalnya biogas dari kotoran ternak dan dari limbah cair pabrik 

minyak sawit) juga perlu mendapatkan prioritas. Dalam mewujudkan sistem 

pertanian bioindustri, pemenuhan energi untuk proses produksi pangan 

pertanian dicukupi oleh energi alternatif (bioenergi) dari limbah biomassa 

produk pertanian itu sendiri. Sebagai contoh, bahan bakar traktor untuk 

mengolah tanah budidaya padi harus menggunakan biodiesel dari kemiri 

sunan atau kelapa sawit. 

1.4.3. Pemulihan Sumberdaya Lahan Terdegradasi dan Lahan 
Suboptimal 

Masalah penyempitan lahan subur dan terus mengalami degradasi, 

serta  pemanfaatan lahan terlantar bekas pertambangan telah menjadi isu 
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utama yang dihadapi. Penelitian pengelolaan tanah dan pemupukan, dan 

konservasi tanah dan air secara terpadu, serta remediasi lahan perlu 

dilaksanakan. Penelitian yang berkaitan dengan penciptaan dan 

pengembangan teknologi deteksi dini penurunan kesuburan/degradasi 

lahan, teknologi adaptif pada lahan rawa dan lahan kering, penelitian model 

akselerasi pemulihan dan pengembangan pertanian berkelajutan lahan 

terdegradasi dan suboptimal lainnya, penelitian ekplorasi air berbasis 

hidrokimia dan pengembangan teknologi isotop, nanoteknologi, dan 

penelitian model pengembangan integrasi ternak-tanaman pada lahan 

terdegradasi dan lahan suboptimal lainnya.  

Penelitian dan pengembangan pertanian bioindustri berbasis zero 

waste untuk mengurangi limbah pasca panen, penerapan mekanisasi dan 

beralih ke tanaman yang bernilai lebih tinggi untuk memasok kebutuhan 

pasar dunia. Di samping itu, beberapa penelitian kebijakan juga perlu 

dilakukan, antara lain penelitian need assessment utama rumah tangga 

petani dan skema pemenuhan kebutuhan tersebut dalam upaya menekan 

alih fungsi lahan pertanian, penelitian kebijakan untuk pengawasan 

pemerintah daerah terhadap konversi lahan pertanian, khususnya di Jawa, 

Sumatra, Sulawesi, dan Papua yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai lumbung pangan serta penelitian kebijakan pemanfaatan lahan 

terlantar bekas pertambangan. 

1.4.4. Remediasi Pencemaran Lingkungan Pertanian 

Keberhasilan peningkatan produktivitas tanaman pertanian (tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan) didukung oleh ketersediaan masukan 

sarana produksi terutama bahan agrokimia (pestisida, pupuk anorganik) 

sejak digulirkannya revolusi hijau.Ketergantungan petani terhadap 

penggunaan bahan agrokimia yang tidak tepat dan berlebihan menngkatkan 

akumulasi residu dalam tanah, air, dan produk pertanian sehingga terangkut 

dalam rantai makanan dan membahayakan kesehatan manusia yang 

mengkonsumsinya.Bahkan pestisida organoklorin sudah dilarang 
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penggunaannya masih terdeteksi di beberapa daerah pertanian intensif 

seperti lindan, heptaklor, DDT, aldrin, dieldrin, endrin, dan 

endosulfan.Pestisida organoklorin umumnya mengandung senyawa 

persistent organic pollutant (POPs) yang bersifat persisten dan toksik. 

Mitigasi pencemaran residu pupuk nitrogen dapat dilakukan melalui 

peningkatan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen, yaitu pembenaman 

pupuk ke lapisan reduktif (deep placement), pemupukan sesuai status hara, 

penggunaan bahan penghambat nitrifikasi, penggunaan varietas tanaman 

yang lebih efisien menggunaakan hara, dan penggunaan pupuk lambat urai. 

Mitigasi pencemaran bahan agrokimia dalam tanah dan tanaman dapat 

dilakukan dengan cara remediasi (bioremediasi, fitoremediasi), penerapan 

budidaya pertanian yang baik dan sehat (good agricultural practices), 

pengendalian hama terpadu, penerapan pengelolaan tanaman terpadu, 

penggunaan biopestisida, pengendalian residu pestisida secara fisik 

(pencucian, pemanasan), dan teknologi arang hayati atau karbon  aktif 

(Kurnia, 2008). 

Remediasi pencemaran lingkungan pertanian dilakukan melalui 

pendekatan fisik, kimia, dan hayati.Remediasi terpadu dengan 

mengkombinasikan pendekatan fisik, kimia, dan hayati memperbaiki 

kualitas lingkungan tercemar secara efektif.Remediasi secara fisik dilakukan 

misalnya dengan teknologi pengolahan limbah cair, sedangkan pemakaian 

bahan koagulan/adsorben, penambahan kapur, dan penggunaan 

zeolit.Pemberian bahan organik di lahan tercemar merupakan salah satu 

teknologi remediasi secara kimiawi terhadap cemaran logam berat dan 

bahan toksik lainnya.Beberapa tumbuhan potensial sebagai penyerap 

bahan-bahan kontaminan terutama logam berat.Beberapa tumbuhan yang 

berperan sebagai fitoremediasi tersebut diantaranya adalah enceng gondok, 

mending, bayam, kangkung, rumput purun tikus, dan rumput 

vetiveria.Mikroba pendegradasi residu bahan agrokimia dalam tanah 
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menjadi salah satu fokus penelitian in house sebagai bioremediator 

pencemaran bahan agrokimia di lingkungan pertanian. 

1.4.5. Ketersediaan Lahan dan Lahan Suboptimal 

Untuk menghadapi fenomena ketersediaan lahan subur yang makin 

sempit dan terus mengalami degradasi lahan, maka penelitian terkait 

dengan teknologi konservasi tanah dan air secara terpadu pada lahan 

kering, lahan basah/rawa, lahan gambut, dan lahan suboptimal lainnya 

perlu dilakukan, termasuk didalamnya adalah penciptaan teknologi 

pengelolaan air untuk satu kawasan tangkapan hujan atau DAS, serta 

perakitan teknologi terkini mendukung efisiensi dan pengelolaan 

pemupukan, penciptaan dan pengembangan teknologi deteksi dini 

penurunan kesuburan/degradasi  lahan, teknologi adaptif pada lahan rawa 

dan lahan kering, penelitian model akselerasi pemulihan dan 

pengembangan pertanian berkelanjutan lahan terdegradasi dan suboptimal 

lainnya, penelitian ekplorasi air berbasis hidrokimia dan pengembangan 

teknologi isotop serta nano teknologi, serta penelitian model 

pengembangan integrasi ternak tanaman pada lahan-lahan terdegradasi 

dan suboptimal lainnya.  

Penelitian dan pengembangan pertanian bioindustri berbasis 

zerowaste untuk mengurangi limbah pasca panen, penerapan mekanisasi 

dan beralih ke tanaman yang bernilai lebih tinggi untuk memasok kebutuhan 

pasar dunia, serta penelitian kebijakan litbang untuk berperan aktif dalam 

penyediaan bibit benih komoditas pertanianperlu mendapat perhatian 

khusus. Di samping itu, beberapa penelitian kebijakan perlu juga dilakukan 

antara lain: penelitian need assessment utama rumah tangga petani dan 

skema pemenuhan kebutuhan tersebut dalam upaya menekan alih fungsi 

lahan pertanian, penelitian kebijakan untuk pengawasan pemerintah daerah 

terhadap konversi lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, 

Sulawesi, dan Papua yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai 

lumbung pangan. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

Visi dan misi BBSDLP 2015-2019 mengacu pada visi dan misi 

Balitbangtan, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sumberdaya 

lahan yang diharapkan pada tahun 2019. 

2.3.    Tujuan 

1. Mendiseminasikan dan meningkatkan adopsi teknologi sumberdaya

lahan pertanian dalam rangka hilirisasi dan masalisasi teknologi

inovatif pengelolaan SDLP.

2. Menghasilkan data dan informasi sumberdaya lahan pertanian

berbasis informatika dan geospasial.

3. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi inovatif pengelolaan

SDLP.

4. Menghasilkan rekomendasi Kebijakan pengembangan dan

pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian, baik bersifat antisipatif
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2.1.   VisiBBSDLP 

Menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi 

pengelolaan Sumberdaya Lahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan 

kesejahteraan petani. 

2.2.   Misi BBSDLP 

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi sumberdaya lahan 

pertanian unggul berdaya saing yang berbasis advance technology 

serta responsive dan adaptif terhadap dinamika perubahan iklim

2. Mewujudkan Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian

sebagai Institusi yang mengedepankan transparansi,

profesionalisme dan akuntabilitas.
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maupun responsif terhadap program strategis Kemeneterian 

Pertanian.  

5. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi 

teknologi kepada pengguna 

6. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan 

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. 

 

2.4. Tata Nilai 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBSDLP menetapkan tata 

nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh 

komponen yang ada di BBSDLP. Tata nilai tersebut antara lain: 

1. BBSDLP adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan 

Fast Learning Organization. 

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip 

efisiensi dan efektivitas kerja. 

3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian 

dari upaya mewujudkan corporate management yang baik. 

4. Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas, dan mawas. 

2.5.   SasaranKegiatan 
Sasaran kegiatan BBSDLP adalah: 

1. Dimanfaatkannya Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya 

Lahan Pertanian. 

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. 

3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 

Lahan Pertanian. 
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Tabel 20. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan. 

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEGIATAN 

Menjadi 
lembaga 
penelitian 
terkemuka 
penghasil 
teknologi dan 
inovasi 
pengelolaan 
untuk 
mewujudkan 
kedaulatan 
pangan dan 
kesejahteraa
n petani 

1. Menghasilkan dan
mengembangkan
teknologi
sumberdaya lahan
pertanian unggul
berdaya saing yang
berbasis advanced
technology serta
responsive dan
adaptif terhadap
dinamika perubahan
iklim

1. Mendiseminasikan dan
meningkatkan adopsi
teknologi sumberdaya
lahan pertanian dalam
rangka hilirisasi dan
masalisasi teknologi
inovatif pengelolaan
SDLP

1. Dimanfaatkannya
Inovasi Teknologi
Sumberdaya Lahan
Pertanian

2. Menghasilkan dan
mengembangkan
teknologi inovatif
pengelolaan SDLP

3. Menghasilkan
rekomendasi Kebijakan
pengembangan dan
pemanfaatan
sumberdaya lahan
pertanian yang
aplikatif, baik bersifat
antisipatif maupun
responsif yang
berdampak padam
meningkatnya
pendapatan dan
kesejahteraan Petani

4. Menghasilkan data dan
informasi sumberdaya
lahan pertanian
berbasis informatika
dan geospasial

2. Mewujudkan Balai
Besar Litbang
Sumberdaya Lahan
Pertanian sebagai
Institusi yang
mengedepankan
transparansi,
profesionalisme dan
akuntabilitas.

5. Mewujudkan
profesionalisme dalam
pelayanan jasa dan
informasi teknologi
kepada pengguna

2. Meningkatnya Kualitas
Layanan Publik Balai
Besar Penelitian dan
Pengembangan
Sumberdaya Lahan
Pertanian

6. Mewujudkan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di
lingkungan Balai Besar
Litbang Sumberdaya
Lahan Pertanian

3. Terwujudnya
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di
Lingkungan Balai
Besar Penelitian dan
Pengembangan
Sumberdaya Lahan
Pertanian
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2.6     Indikator Kinerja Utama 

Kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan sumberdaya 
lahan pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran dimanfaatkanya inovasi 
teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian yang rensponsif dan 
adapti terhadap dampak perubahan iklim.Indikator kinerja utama dalam 
pencapaian sasaran tersebut disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 21. Indikator Kinerja Utama 

Program /kegiatan/Sasaran 
Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  

 Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

1 Dimanfaatkannya Inovasi Teknologi 
Inovatif Pengelolaan Sumberdaya 
Lahan Pertanian 

1 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 
sumberdaya lahan pertanian yang dimanfaatkan 
(akumulasi 5 tahun terakhir) 

2 Rasio hasil penelitian dan pengembangan 
sumberdaya lahan pertanian pada tahun berjalan 
terhadap kegiatan sumberdaya lahan pertanian 
yang dilakukan pada tahun berjalan  

3 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 

2 Meningkatnya Kualitas Layanan 
Publik Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya Lahan 
Pertanian 

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan 
publik Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian 
beserta UPT di lingkup Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

3 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya Lahan 
Pertanian 

5 Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang 
terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN 
RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, 
pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, 
dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan 
Pertanian 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, 
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dan 
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 

BBSDLP merupakan salah satu unit eselon dua di bawah 

Balitbangtan, Kementerian Pertanian, karena itu arah kebijakan yang akan 

diambil terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan pertanian. Sesuai 

dengan kondisi saat ini, arah kebijakan pembangunan pertanian mengacu 

pada dua dokumen penting yaitu sasaran utama pembangunan nasional 

RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Pertanian 2015-2019. 

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga 

(2015- 2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi, 

Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-

2025.  

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong”.Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan 

Agenda Prioritas (NAWACITA).Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 

1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, 

pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah. 

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWACITA) lima tahun ke depan 

adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, (2) 

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
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daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat 

kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (5) Meningkatkan 

kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian 

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, 

(8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-

an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Berdasarkan rincian dari 

Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) tersebut, maka agenda prioritas di 

bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu Peningkatan Agroindustri dan 

Peningkatan Kedaulatan Pangan. 

Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawacita 

(meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). 

Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: (a) meningkatnya PDB 

Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas 

andalan ekspor dan komoditas prospektif, (b) meningkatnya jumlah 

sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan (c) berkembangnya 

agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam 

peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, 

kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang. 

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya 

saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah 

kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil 

pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi 

impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di 

perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang 

akan dilakukan meliputi:  
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a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,  

b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian 

dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan 

keamanan hayati,  

c. Pengembangan agroindustri perdesaan,  

d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha 

pengolahan dan pemasaran,  

e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber 

pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar  

f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas 

prospektif.  

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 

Nawacita (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada 

kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu 

didukung dengan: (a) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi 

pangan dari produksi dalam negeri; (b) pengaturan kebijakan pangan yang 

dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (c) mampu melindungi 

dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. 

Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan 

faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas 

produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, 

sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-

2019 adalah:  

a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari 

produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam 

rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai 

diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan 

konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi 

kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi 
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untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, 

demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi 

konsumsi gula rumah tangga. 

b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang

didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah

spekulasi serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah

dalam rangka memperkuat stabilitas harga.

c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai

skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).

d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu ha

untuk menggantikan alih fungsi lahan.

e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk

rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta ha.

g. Terbangunnya 132 ribu ha layanan jaringan irigasi rawa untuk

pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan

pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 

adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan 

dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan 

pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai 

gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha 

pangan. Arah kebijakan pemantapan kedaulatan pangan tersebut dilakukan 

dengan 5 strategi utama, meliputi: 

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas

produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai,

daging, gula, cabai, dan bawang merah.

b. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat

terhadap pangan.
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c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama

mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan

serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah 2015-2019, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk 

dapat menjamin ketahanan pangan dan energi mendukung ketahanan 

nasional. Arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMN 2015- 

2019 antara lain: 

1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan

perluasan area pertanian.

2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian.

3. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumberdaya pertanian.

4. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Arah kebijakan Balitbangtan 2015-2019 harus mengacu pada arah 

kebijakan pembangunan pertanian nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), 

sebagai penjabaran visi dan misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan 

Jusuf Kalla. Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita), 

dimana agenda prioritas pertanian terdiri atas dua hal, yaitu: (1) 

Peningkatan Agroindustri dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan. 

Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya 

pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping 

mula imemberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan energi.Upaya 

pemenuhan kebutuhan pangan dan energi juga harus dapat menjamin 

kesejahteraan petani yang mengusahakannya, sehingga arah kebijakan 

adalah mengembangkan nilai tambah kegiatanpertanian melalui 

penerapan konsep pertanian bioindustri. 
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Arah kebijakan danstrategi litbangke depan disusun dengan 

mempertimbangkan sasaran pembangunan pertanian 2015–2019 melalui 

peningkatan penguasaan dan pengembangan IPTEK yang inovatif, efisien, 

dan efektif dengan mengedepankan kaidah ilmiah dan berkontribusi 

terhadap perkembangan IPTEK dalam mewujudkan sistem pertanian 

bioindustri berkelanjutan. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui 

pemanfaatan sumberdaya penelitian secara optimal dan meningkatkan 

jejaring kerjasama dengan institusi lain, baik nasional maupun internasional. 

Balitbangtan pada periode 2015-2019, yang merupakan periode kurva 

kedua (second curve) yang sudah dimulai sejak tahun 2005, akan 

memfokuskan pengembangan sarana dan prasarana yang high profile/high 

quality system dengan sumberdaya manusia(SDM) yang andal dan 

berkualitas. Manajemen dikelola secara profesional dalam kerangka 

corporate management dengan menerapkan ISO dan SOP dalam 

pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan manajemen. 

Arah Kebijakan Pengembangan Balitbangtan ke depan adalah: 

1. Mengembangkan kegiatan penelitian yang menunjang peningkatan

produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas, perluasan area

pertanian, terutama pada lahan suboptimal, serta mendukung

penyediaan sumber bahan pangan yang beragam.

2. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya

pertanian.

3. Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang

kondusif untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia dalam

pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta diseminasi hasil

penelitian.

4. Meningkatkan kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan antara

UK/UPT di lingkup Balitbangtan dan antara Balitbangtan dengan

berbagai lembaga terkait di dalam dan luar negeri.
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3.2. Arah Kebijakan BBSDLP 

Arah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian mengacu pada arah kebijakan pembangunan 

pertanian yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) ketiga (2015-2019), sebagai penjabaran dari visi Program Aksi 

Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, serta berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 

Arah Kebijakan Litbang SDLP ke depan adalah: 

a. Memprioritaskan penyediaan inovasi dan teknologi inovatif untuk 

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian, terutama lahan 

suboptimal, baik lahan eksisting maupun untuk perluasan areal baru. 

b. Mendorong kemajuan bioscience dan bioengineering tropika dalam 

pemenfaatan sumberdaya hayati tanah dan optimalisasi lahan 

pertanian sebagai inti “sistem inovasi pertanianbioindustri nasional” 

sebagai landasan dan motor penggerak sistem pertanianbioindustri 

berkelanjutan dengan bertitik tolak dari pengembangan konsep hulu-

hilir. 

c. Mempercepat penyediaan advance technology (frontier) seperti 

teknologi nano, iradiasi, sensorik,sumberdayalahan dan air,biomassa 

dan limbah organik . 

d. Meningkatkan scientific recognition melalui peningkatan jumlah 

publikasi dalam jurnal nasional dan internasional serta  peningkatan 

kualitas  Jurnal BBSDLP. 

e. Memposisikan spirit tagline (Science,Innovation,Networks) dalam setiap 

kegiatan litkajibangrap baik dalam proses teknis maupun dalam aspek 

manajemen dan kepemimpinandan pemikiran. 

f. Mengembangkan model prediksi dan sistem informasi pertanian 

berbasis geospasial serta memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dengan sistem cloud computing. 
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g. Merumuskan rekomendasi kebijakan, organisasi, dan kelembagaan

terutama berkaitan dengan peningkatan efektivitas sinergi program

penelitian dan pengembangan  pertanian

3.3. Strategi BBSDLP 

Strategi umum litbang sumberdaya lahan pertanian yang terkait 

dengan tupoksi BBSDLP untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian 

tersebut adalah : 

1. Identifikasi, evaluasi, dan analisis sintesis kebijakan sumberdaya lahan

pertanian, meliputi: karakteristik, potensi, ketersediaan, kesesuaian, land

tenure, kebijakan tata kelola, dan sebagainya.

2. Pengembangan teknologi inovasi pengelolaan sumberdaya lahan

pertanian  berbasis bioscience, nano technology, dan iradiasi yang

meliputi:

a. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi sumberdaya lahan

pertanian eksisting, terutama lahan suboptimal dan pemulihan lahan

terdegradasi,

b. Inovasi teknologi adaptasi dan mitigasi yang merespon terhadap

dinamika perubahan iklim.

c. Inovasi sistem produksi biomassa (produk utama dan produk

samping) yang unggul dan cermat.

3. Pengembangan Sistem Database dan Sistem Informasi Pertanian

Berbasis Web Sumberdaya Lahan Pertanian.

4. Pengembangan sistem usahatani bio-agroindustri dan bio-agroservices

terpadu, meliputi:

a. Mengembangkan sistem usahatani tanaman-ternak terpadu,

b. Mengembangkan usahatani untuk mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim dan bencana,

c. Mengembangkan usahatani ramah lingkungan,

d. Mengembangkan agrowisata dan penyedia jasa lainnya,
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5. Penelitian in house untuk menumbuhkembangkan penelitian dasar untuk

mendukung penelitian terapan dan inovastif yang meliputi: metodologi

pemetaan dan GIS, tanah, iklim, air, dan lingkungan pertanian.

6. Meningkatkan promosi dan mengakselerasi diseminasi hasil penelitian
melalui Spectrum Dissemination Multi Channelkepada seluruh
stakeholders nasional melalui jejaring PPP (public-private–partnership)
maupun internasional untuk mempercepat proses pencapaian sasaran
pembangunan pertanian (impact recognition), pengakuan ilmiah
internasional (scientific recognition), dan perolehan sumber-sumber
pendanaan penelitian lainnya diluar APBN (external fundings).

3.4. Program dan Kegiatan 

3.4.1. Program 

Program Balitbangtan pada periode 2015-2019 diarahkan untuk 

menghasilkan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan. 

Oleh karena itu, Balitbangtan menetapkan kebijakan alokasi sumberdaya 

litbang menurut fokus komoditas yang terdiri atas delapan kelompok produk 

yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, yakni: (1) Bahan Makanan 

Pokok Nasional: Padi, Jagung, Kedelai, Gula, Daging Unggas, Daging Sapi-

Kerbau; (2) Bahan Makanan Pokok Lokal: Sagu, Jagung, Umbi-Umbian 

(ubikayu, ubijalar); (3) Produk Pertanian Penting Pengendal iInflasi: Cabai, 

Bawang Merah, Bawang Putih; (4)  Bahan Baku Industri (Konvensional): 

Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Lada, Pala, Teh, Susu, Ubi Kayu; (5) Bahan Baku 

Industri: Sorgum, Gandum, Tanaman Obat, Minyak Atsiri, (6) Produk Industri 

Pertanian (Prospektif): Aneka Tepung dan Jamu; (7) Produk Energi 

Pertanian (Prospektif): Biodiesel, Bioetanol, Biogas; dan (8) Produk 

Pertanian Berorientasi Ekspor dan Subtitusi Impor: Buah-buahan (Nanas, 

Manggis, Salak, Mangga, Jeruk), Kambing/Domba, Babi, Florikultura. 

Dalam delapan kelompok produk tersebut, terdapat tujuh komoditas yang 

ditetapkan sebagai komoditas strategis, yakni padi, jagung, kedelai, gula, 

daging sapi/kerbau, cabai merah, dan bawang merah. 
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3.4.2. Kegiatan 

Sesuai dengan Tupoksi dari BBSDLP dan mengacu pada program 

Litbang Pertanian untuk periode 2015-2019, maka kegiatan BBSDLP adalah 

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian dan corporate 

program yang merupakan kegiatan lintas institusi dan atau lintas kepakaran 

dalam menjawab isu tematik aktual tertentu.  

Kegiatan litbang sumberdaya lahan pertanian diarahkan pada 

inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya lahan pertanian, meliputi 

pemetaan tanah dan pemetaan tematik di lokasi terpilih, yang dilakukan 

dengan memanfaatkan citra satelit, Digital Elevation Model (DEM) berbasis 

Geographic Information System(GIS).Penelitian optimalisasi pemanfaatan 

sumberdaya lahan diarahkan kepada lahan suboptimal (lahan kering 

masam, lahan kering iklim kering, lahan gambut, dan lahan terlantar bekas 

pertambangan) untuk mewujudkan sistem pertanian ramah lingkungan, 

berupa pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan 

pertanian (sawah, lahan kering, lahan rawa, iklim dan air), formulasi pupuk 

dan pembenah tanah (anorganik, organik, hayati, dan pengembangan 

teknologi nano).Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan 

pertanian terdiri atas perakitan teknologi mengantisipasi pencemaran 

lingkungan pertanian, perubahan iklim global (teknologi rendah emisi dan 

measurable, reportable, verifiable (MRV) methodology) dan lahan 

terdegradasi.Selain itu juga dilaksanakan analisis kebijakan terkait dengan 

pengelolaan sumberdaya lahan,pupuk dan pembenah tanah, antisipasi 

dampak perubahan iklim, serta pengembangan sistem basisdata dan 

teknologi sistem informasi pertanian berbasis web. 

Berdasarkan arah dan strategi penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian, telah disusun fokus penelitian dan 

pengembangan sumberdaya lahan pertanian, yaitu: 
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1. Penelitian dan pengembangan terkait problema sumberdaya lahan 

pertanian berbasis bioscience, bioengineering, dan teknologi informasi, 

yang meliputi:  

a. Degradasi dan penciutan lahan eksisting berupa kegiatan identifikasi 

dan penciptaan teknologi. 

b. Ketersediaan, kondisi, dan kebijakan terhadap pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian berupa kegiatan identifikasi, analisis, 

dan sintesis kebijakan. 

c. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan suboptimal dan lahan 

terlantar/lahan terdegradasi berupa kegiatan identifikasi, penciptaan 

teknologi, dan analisis sintesis kebijakan. 

2. Penelitian dan pengembangan terkait dengan isu perubahan iklim, 

yaitu: 

a. Dampak perubahan iklim (jenis, sifat, dan bobot) berupa kegiatan 

identifikasi dan analisis sintesis kebijakan. 

b. Adaptasi dan mitigasi berupa kegiatan analisisi sintesis kebijakan 

dan penciptaan teknologi. 

c. Program dan kebijakan pendukung berupa kegiatan analisis sintesis 

dan kebijakan. 

3. Penelitian sistem pertanian bioindustri tropika berkelanjutan, yaitu: 

a. Informasi potensi dan wilayah pengembagan berupa kegiatan 

identifikasi dan analisis sintesis kebijakan. 

b. Teknologi inovatif pengelolaan sumberdaya lahan dan bioproses 

berupa kegiatan penciptaan teknologi. 

4. Transfer teknologi dan advokasi, yaitu: 

a. Akurasi, kecepatan, dan efektivitas berupa manajemen output dan 

komunikasi dan teknologi informasi. 

b. Pengembangan sistem “litkajibangrap” sumberdaya lahan pertanian 

melalui jejaring kerjasama dengan BPTP berupa manajemen 

komunikasi dan perencanaan. 
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c. Pengembangan sistem informasi pertanian berbasis web berupa

manajemen dan kapasitas teknologi informasi.

3.4.2.1. Fokus penelitian dan pengembangan BBSDLP 

Mengacu pada fokus peneliian dan pengembangan sumberdaya 

lahan pertanian, fokus penelitian dan pengembangan untuk Balai Besar 

Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian adalah: 

1. Penyusunan informasi dan analisis geospasial mendukung

pengembangan pertanian kawasan berupa kegiatan yang

menghasilkan peta tematik (tanah, AEZ, kesesuaian lahan, dan

sebagainya).

2. Pengembangan basisdata sumberdaya lahan pertanian.

3. Pengembagan sistem informasi sumberdaya lahan pertanian

berbasis web (Agrimap Info).

4. Analisis dan sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan

sumberdaya lahan pertanian serta perubahan iklim

5. Penelitian in house sumberdaya lahan pertanian (metodologi dan

genesa tanah, scientific base research).

3.4.2.2. Fokus penelitian tanah dan pupuk 

Mengacu pada fokus penelitian dan pengembangan sumberdaya 

lahan pertanian, fokus penelitian tanah dan pupuk adalah: 

1. Penelitian teknologi pengelolaan lahan suboptimal dan terdegradasi

mendukung pertanian bioindustri tropika berkelanjutan.

2. Penelitian teknologi pengelolaan hara dan peningkatan kesuburan

tanah mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

3. Penelitian perakitan formula dan perangkat uji pupuk dan pembenah

tanah.

4. Pengembangan sistem informasi dan database sumberdaya tanah.

5. Penelitian teknologi inovatif dan adaptif untuk pengelolaan

sumberdaya tanah dan pupuk (in house).
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3.4.2.3. Fokus penelitian agroklimat dan hidrologi 

Mengacu pada fokus penelitian dan pengembangan sumberdaya 

lahan pertanian, fokus penelitian agroklimat dan hidrologi adalah: 

1. Penelitian teknologi dan model pengelolaan sumberdaya iklim dan

air terpadu mendukung pertanian bioindustri tropika berkelanjutan.

2. Penelitian kalender tanam terpadu serta pengelolaan sumberdaya

iklim dan air untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

3. Pengembangan analisis numerik dan sistem informasi sumberdaya

iklim dan air.

4. Penelitian teknologi inovatif pengelolaan sumberdaya iklim dan air

(in house/scientific base research).

3.4.2.4. Fokus penelitian pertanian lahan rawa 

Mengacu pada fokus penelitian pertanian lahan rawa, fokus penelitian 

pertanian lahan rawa adalah: 

1. Penelitian teknologi pengelolaan hara, tanaman, dan air lahan rawa

mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan .

2. Penelitian teknologi pemulihan lahan rawa terdegradasi dan

pengelolaan lahan rawa ramah lingkungan dan adaptif perubahan

iklim.

3. Penelitian teknologi pertanian (budidaya) dan model inovasi

usahatani lahan rawa mendukung swasembada pangan.

4. Pengembangan sistem database dan sistem informasi lahan rawa

5. Penelitian teknologi inovatif pengelolaan  pertanian lahan rawa (in

house/scientific base research).

3.4.2.5. Fokus penelitian lingkungan pertanian 

Mengacu pada fokus penelitian lingkungan pertanian, fokus penelitian 

lingkungan pertanian adalah: 

1. Penelitian emisi dan teknologi mitigasi gas rumah kaca mendukung

pertanian bioindustri berkelanjutan
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2. Penelitian pencemaran bahan agrokimia dan teknologi pengendalian 

serta remediasi mendukung keamanan pangan nasional  

3. Pengembangan sistem informasi dan database lingkungan 

pertanian. 

4. Penelitian in house lingkungan pertanian (metodologi MRV, uji 

toksisitas pestisida/scientific base research). 

3.5. Blok Kegiatan (Program) 

Blok Kegiatan (Program) merupakan kegiatan litbang yang bersifat 

lintas kepakaran (keahlian) yang melibatkan berbagai institusi baik di dalam 

atau luar lingkup Balitbangtan (corporate program)disusun secara tematik, 

comprehensive, scientific base,dan cross cutting issues yang dikendalikan 

dalam kesatuan manajemen yang tidak dibatasi oleh klasterisasi unit kerja. 

Kegiatan ini dicirikan dengan pelaksanaannya yang lintas institusi dan atau 

lintas kepakaran.Pelaksanaan blok kegiatan dikoordinasikan oleh suatu unit 

kerja yang dominan mampu mengkoordinasikan penyelesaian suatu kasus 

tersebut sebagai “leading institution”.  

Kegiatan dalam blok program dilaksanakan terutama untuk: (1) 

mendukung secara langsung pencapaian target-target pembangunan 

pertanian yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan (2) 

pengembangan iptek pertanian. Untuk menjawab isu strategisdalam rangka 

mendukung pencapaian target pembangunan pertanian, kegiatan yang 

menjadi prioritas dalam blok programadalah kegiatan yang aplikatif, praktis, 

dan teknologi yang cenderung sudah “mature”, namun secara ilmiah tetap 

dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan dalam blok program litbang 

pertanian tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 6.1. 

Adapun ciri-ciri kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai Blok 

Program adalah:  

1) Ditujukan untuk menjawab isu strategis jangka pendek dan menengah 

(maksimal 5 tahun); 
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2) Mampu menjawab permasalahan terkait dengan program strategis 

Kementan (bersifat aplikatif konvergen); 

3) Merupakan kegiatan pemecahan masalah bersifat cross cutting issues 

(multi aspek) 

4) Penelitian/kajian yang komprehensif melibatkan seluas mungkin bidang 

keahlian (multi disciplinary study)  

5) Melibatkan partisipasi berbagai lembaga litbang dan stakeholders 

(pemda, swasta, dan petani) dalam kerangka sinergi sistem quarto helix  

(akademisi, pemerintah, swasta, farmers community). 

6) Manajemen program dikoordinasikan oleh salah satu Unit Kerja (UK) 

sebagai leading institution. 

3.5.1. Alur Perencanaan Blok Program 

Mengingat kegiatan Blok Program merupakan kegiatan khusus 

Balitbangtan sangat penting dan strategis, maka penyusunan rencana 

kegiatan harus dilakukan secara integrasi, sehingga implementasi kegiatan 

nantinya roh Tagline Balitbangtan yaitu “SCIENCE”, “INNOVATION”,dan 

“NETWORKS” tetap dapat terjaga konsistensi, dan keberkelanjutannya. Jika 

diperlukan, anggota tim ahli dapat berasal dari luar institusi, sesuai dengan 

bidang kepakaran yang diperlukan termasuk dari Direktorat Jenderal Teknis 

terkait, praktisi, dan stakeholder nasional dan internasional. Hal ini sekaligus 

sebagai cerminan kuatnya “NETWORKING” sebagai upaya pengkayaan 

kegiatan penelitian dan pengembangannya agar hasilnya maksimal dan 

akurat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.Perencanaan Blok 

Program secara “top down” mengikuti arahan dari Pimpinan Balitbangtan. 

Usulan “bottom up” bisa saja disampaikan melalui keanggotaan dalam Tim 

Ahli atas usulan lembaga riset terkait. Alur pikir perencanaan blok program 

disajikan seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Alur Pikir Perencanaan Blok Program
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Tabel 22. Target, isu, dan kegiatan dalam Blok Program Litbang Pertanian tahun 2015-2019 

Target Isu Blok Program Institusi Penghela Institusi yang Terlibat 

Swasembada 
Pangan 
Berkelanjutan 

1.  Perluasan ke
lahan suboptimal 

1.  Perakitan gandum
tropis 

Puslitbangtan BBSDLP, BB Biogen 

2. Degradasi lahan 2.  Percepatan pelepasan
varietas jagung dan kedelai 

Puslitbangtan BBSDLP, BB Biogen 

3.  Ancaman
perubahan iklim 

3.  Pengembangan model
pertanian terpadu berbasis 
tanaman pangan di lahan 
kering masam  

Puslitbangtan BBSDLP, BB Biogen, BB Mektan, Puslitbangnak, 
BBP2TP/BPTP,PSEKP,BB Padi 

4. Lambannya
adopsi teknologi 

4. Optimalisasi
pemanfaatan lahan ub 
optimal  untuk pertanian 

BBSDLP Puslitbangtan, BB Mektan, Puslitbangnak, Puslitbangbun, 
PSEKP,BBP2TP/BPTP, BBPadi 

5.  Ketersediaan
benih unggul 

5. Adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim 

BBSDLP Puslitbangtan, BB Mektan, Puslitbangnak, 
Puslitbangbun,Puslitbanghorti, PSEKP, BBP2TP/BPTP, BB 
Padi. 

6.  Perkembangan
sosek dan 
kelangkaan tenaga 
kerja 

6.  Pengembangan model
budidaya tebu terpadu 

Puslitbangbun BBSDLP, BB Mektan, PSEKP, Puslitbangnak, BBP2TP 

7. Makin langka dan
mahalnya input 
produksi 

7.  Pengembangan model
pertanian terpadu berbasis 
ternak  

Puslitbangnak BBSDLP, Puslitbangtan, BB Mektan,  Puslitbangbun,PSEKP, 
BBP2TP/BPTP  
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Lanjutan Tabel 22. 

Target Isu Blok Program Institusi Penghela Institusi yang Terlibat 

Daya Saing dan 
Nilai Tambah 

1.     Teknologi yang murah, 
efIsien, dan aplikatif 

1.     Aplikasi teknologi nano dan 
bioproses untuk meningkatkan daya 
saing dan nilai tambah produk 
pertanian 

BB Pascapanen BB Mektan, Puslitbangbun, Puslitbangtan, 
Puslitbangnak, Puslitbanghorti, PSEKP 

2.     Lambannya adopsi 
teknologi 

2.     Pengembangan agribisnis 
varietas unggul adaptif terhadap 
perubahan iklim di lahan suboptimal 

Puslitbanghorti BBSDLP, BB Pascapanen, BBP2TP, BB 
Mektan, Ditjen P2HP, Ditjen Horti, Ditjen PSP 

3.     Lemahnya kemampuan 
masyarakat (skill dan ekonomi) 

3.     Model bioindustri pertanian 
berbasis hortikultura  (sayur, buah, 
dan tanaman hias) 

Puslitbanghorti Kelompok Tani, BPTP, BB Pascapanen, BB 
Mektan, Ditjen Horti, Ditjen P2HP, Perguruan 
Tinggi, Dinas Pertanian, Bapeluh, Perbankan, 
Swasta 

4.     Keterbatasan  jumlah dan 
kualitas bahan baku  

4.     Pemanfaatan sumberdaya 
hayati untuk mensubstitusi input 
produksi 

Puslitbanghorti Balingtan,  Balittanah, BB Pascapanen, BB 
Biogen 

5.     Mahalnya sarana dan  
prasarana pendukung 

5.     Perbaikan kelembagaan dan 
Supply Chain Management 
komoditas hortikultura 

Puslitbanghorti PSEKP, Ditjen Hortikultura, Ditjen P2HP 

6.     Tata niaga dan pemasaran 
produk 

6.     Model pengembangan 
bioindustri pertanian berbasis ternak 

Puslitbangnak Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangbun 

7.     Kurangnya insentif 
terhadap produk  

7.     Penelitian dan pengembangan 
genome varietas tanaman dan 
ternak ungul 

BB Biogen Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangnak, 
Pemda 

8.     Kurangnya pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya 
genetik pertanian mendukung 
ketahanan pangan 
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Lanjutan Tabel 22. 

Target Isu Blok Program Institusi Penghela Institusi yang Terlibat 

Mandiri 
Bioenergi 

1.     Teknologi yang murah, 
efesien, dan aplikatif 

1.     Pengembangan bioenergi 
berbasis perkebunan 

Puslitbangbun BB Mektan, BB Pascapanen, PSEKP, BBP2TP 

2.     Lambannya adopsi 
teknologi 

2.     Pengembangan teknologi 
pengolahan limbah pertanian untuk 
bioenergi 

BB Mektan BB Pascapanen, Puslitbangbun, Puslitbangtan, 
Puslitbangnak.  

3.     Lemahnya kemampuan 
masyarakat (skill dan ekonomi) 

     

4.     Keterbatasan  jumlah, 
kualitas, dan kontinuitas bahan 
baku  

      

5.     Mahalnya sarana dan  
prasarana pendukung 

     

6.     Tata niaga dan pemasaran 
produk 

      

7.     Kurangnya insentif 
terhadap produk 

      

8.     Keterbatasan pilihan 
komoditas  bahan baku  yang 
ekonomis dan tidak bersaing 
dengan pangan 

      

9.     Persaingan lahan 
potensial dengan komoditas 
pangan  
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Lanjutan Tabel 22. 

 

Target Isu Blok Program Institusi Penghela Institusi yang Terlibat 

Percepatan 
Pembangunan 
Pertanian 
Berbasis 
Inovasi 
Teknologi untuk 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

1.     Teknologi yang murah, 
efesien dan aplikatif 

1.     Percepatan pembangunan 
pertanian berbasis inovasi 

BBP2TP Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangbun, 
Puslitbangnak, BBSDLP, BB Mektan, BB 
Pascapanen, PSEKP 

2.     Lambannya adopsi 
teknologi 

2.     Pengembangan laboratorium 
lapang inovasi pertanian 

BBP2TP Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Puslitbangbun, 
Puslitbangnak, BBSDLP, BB Mektan, BB 
Pascapanen, PSEKP 

3.     Perkembangan sosek dan 
kelangkaan tenaga kerja 

     

4.     Makin langka dan 
mahalnya input produksi 

      

5.     Ketersediaan benih unggul      

6.     Lemahnya kemampuan 
masyarakat (skill dan ekonomi) 

      

7.     Kurangnya insentif 
terhadap produk pertanian  
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3.5.2. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta 

kewenangan dan penjabaran peran BBSDLP mendukung pencapaian 

sasaran strategis. Regulasi yang terkait dengan dukungan litbang 

sumberdaya lahan pertanian pada subsistem input, subsistem budidaya (on 

farm),dan kelembagaan usahatani antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4411); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3478); 

4. Undang-Undang Penyuluhan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Produksi, 

Sertifikasi, dan Benih; 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Pementan/Ot. 140/8/2011 

tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian 

dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung 

Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN); 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/2007 

tentang Pestisida 
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9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/Sr.140/10/2011 

tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

105/Permentan/Pd.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong; 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 

12. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 2796/Menhut-

VII/IPSDH/2013 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan 

Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan 

dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan 

Lain (Revisi IV) 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50Tahun 2012 tentang Kawasan 

Pertanian. 

 

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya litbang pertanian mendukung 

tugas dan fungsi diperlukan beberapa regulasi antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Undang-Undang tentang HAKI; 

3. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

4. Permentan No. 44/2011tentang Perencanaan Penelitian; 

5. Permentan No.53/2012 tentang Kerjasama Litbang Pertanian; 

6. Permentan No.05/2003tentang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, 

dan Penerapan Teknologi Pertanian; 
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Regulasi dalam manajemen litbang pertanian baik dalam bentuk 

Undang-Undang, Peraturan Presiden, maupun dalam bentuk Peraturan 

Menteri Pertanian serta produk peraturan operasional lainnya. 

3.6. Kerangka Kelembagaan. 

3.6.1. Strategi Pengembangan SDM 

Untuk pencapaian sasaran BBSDLP, peran SDM sangat menentukan. 

Strategi pengembangan SDM BBSDLP ditempuh melalui: (a) rekruitmen, (b) 

pendidikan dan pelatihan, (c) peningkatan kapasitas SDM, dan (d) 

pembinaan SDM.  

Rekruitmen PNS merupakan salah satu cara untuk pemenuhan 

kebutuhan pegawai.Rekruitmen dengan seleksi yang ketat baik dari sisi 

kapasitas, dedikasi dan motivasi untuk mendapatkan SDM yang tepat, 

merupakan awal dari proses untuk membangun BBSDLP  yang berkualitas.  

Untuk   SDM BBSDLP, terutama peneliti, diperlukan kualifikasi khusus 

terkait dengan bidang ilmu yang dimiliki, kapasitas individu, dan dedikasi di 

bidang riset. Rekrutmen SDM peneliti tersebut memberikan konsekuensi 

untuk menerapkan strategi seleksi berbasis kompetensi. Kompetensi yang 

dimaksud adalah kompetensi individu, antara lain menyangkut keahlian 

terapan, pengetahuan, dan personal attitude.   

Strategi peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pendidikan 

dan pelatihan (diklat).Diklat sangat diperlukan untuk mewujudkan scientific 

recognition dan impact recognition. Tujuan diklat secara umum adalah: (a) 

Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan 

etika sesuai dengan kebutuhan UPT; (b) Menciptakan SDM yang mampu 

berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan 

khususnya di lingkungan UPT yang bersangkutan; (c) Memantapkan sikap 

dan semangat berkarya dan berprestasi yang berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam berinovasi serta membangun jejaring 

untuk memperluas wawasan; (d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika 
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pola pikir dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT untuk mewujudkan 

kinerja yang baik.  

Diklat dilaksanakan secara terencana, efisien, dan berkelanjutan, 

melalui pelatihan jangka panjang dan pelatihan jangka pendek.Pelatihan 

jangka panjang dengan menugaskan pegawai untuk tugas belajar program 

Master dan Doktoral.Pelatihan jangka panjang disarankan berdasarkan 

prioritas kondisi ketersediaan SDM sesuai bidang kepakaran dan kapasitas 

akademik yang dimiliki oleh peneliti.Prioritas utama sesuai dengan 

kebutuhan dan ketersediaan calon  adalah bidang kepakaran (1) Ilmu tanah 

dan air, (2) Hidrologi dan konservasi lahan, (3) Kesuburan tanah dan biologi 

tanah, (3) Agroklimat dan pencemaran lingkungan, (4) Ilmu lingkungan,  (5) 

Sumberdaya lingkungan, (6) Pedologi dan penginderaan jarak jauh, 

Prioritas kedua adalah bidang kepakaran (1) Bioteknologi pertanian, (2). 

Teknologi pertanian, dan (3) Teknologi Informasi.Prioritas ketiga adalah 

bidang kepakaran (1). Fisiologi Tanaman, (2). Kebijakan pertanian, dan (3) 

Budidaya tanaman, Sedangkan pelatihan jangka pendek dilaksanakan 

melalui pelatihan fungsional, pelatihan teknis, manajemen, 

workshop/seminar, dan scientific exchange. Bidang atau topik diklat 

diprioritaskan pada bidang-bidang advanced technology. 

Pembinaan SDM merupakan strategi pengembangan SDM yang 

ditujukan agar SDM BBSDLP bekerja dengan sasaran yang sama, berkarya 

menghasilkan inovasi teknologi pertanian dengan menerapkan etika dan 

budaya kerja manajemen korporasi Badan Litbang Pertanian. Pembinaan 

SDM mencakup: (a) pengembangan karier SDM, (c) pembinaan karakter 

SDM, dan (c) pembinaan dari SDM senior ke yunior.   

Pengembangan karier SDM BBSDLP mengacu pada dual track system, 

pegawai BBSDLP dapat memilih menjadi pejabat struktural atau 

fungsional.Sedangkan pembinaan karakter SDM dilakukan melalui 

penegakan disiplin PNS, pemberian penghargaan, penerapan etika dan 

budaya kerja, dan pembinaan spiritual.  
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Pembinaan dari SDM senior ke yunior dilakukan melalui transfer 

knowledge dalam penelitian dan pengembangan pertanian, penyusunan 

KTI, dan peningkatan nilai angka kredit. Pembinaan SDM dimaksud dapat 

dilaksanakan dalam bentuk program detasir dan magang. 

 

Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu 

tempat dalam jangka waktu tertentu dalam rangka transfer dan peningkatan 

ilmu pengetahuan serta keahlian dan keterampilan.  Detasering merupakan 

salah satu upaya peningkatan mutu dan kinerja peneliti yunior serta 

memperpendek kesenjangan kualitas antar peneliti tersebut melalui 

penugasan pegawai senior sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Pada 

gilirannya, penyelenggaraan detasering diharapkan dapat: (a) Meningkatkan 

mutu peneliti yunior dan (b) Meningkatkan kompetensi SDM peneliti yunior 

dalam melaksanakan tugas.  

Pembinaan SDM dalam bentuk magang adalah penugasan pegawai 

untuk bekerja, berlatih, dan menimba ilmu dengan mengikuti kegiatan 

penelitian dan pengembangan secara terencana.Tujuan 

diselenggarakannya magang di lingkup Badan Litbang Pertanian adalah: (a) 

Memperluas wawasan SDM yunior berkenaan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi ke-litbang-an  dengan cara memberi kesempatan langsung untuk 

mengalami pelaksanaan kegiatan dimaksud;   (b) Memberi kesempatan 

kepada SDM yunior untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan SDM 

senior dari UK/UPT sumber; (c) Memberikan pengalaman kepada SDM 

yunior untuk mengenal secara langsung manajemen UK/UPT sumber. 

3.6.2. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Dalam rangka mengoptimalkan laboratorium penelitian, maka 

pengembangan laboratorium diarahkan menjadi tiga tingkat yaitu: 1) 

Laboratorium teknologi dasar: fasilitas standar laboratorium yang diperlukan 

sebagai lembaga penelitian; 2) Laboratorium teknologi lanjutan: 

laboratorium unggulan di masing-masing UPT yang merupakan 
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pengembangan dari laboratorium yang sekarang ada; dan 3) Laboratorium 

acuan: laboratorium acuan dan pembina laboratorium sejenis dan tempat 

penelitian untuk kegiatan penelitian yang tidak dapat dilaksanakan di 

laboratorium dasar maupun laboratorium lanjutan. 

Untuk lebih mengoptimalkan laboratorium, pengelolaan laboratorium 

juga perlu mendapat perhatian, terutama pada: 1) Sistem manajemen: 

networking antar laboratorium dasar, laboratorium lanjutan, dan 

laboratorium acuan, monitoring dan evaluasi laboratorium; 2) Manajemen 

sumberdaya mencakup SDM, keuangan, dan material laboratorium; 3) 

Pelaksanaan pengujian: pengendalian penggunaan, ketertelusuran 

terhadap acuan dan jaminan mutu hasil pengujian (standardisasi dan 

akreditasi laboratorium); dan 4) Siklus perbaikan berkelanjutan: kalibrasi, 

siklus perbaikan, dan perawatan berkelanjutan.  

Kebun Percobaan (KP) merupakan sarana yang penting untuk 

mendukung penelitian dan pengembangan pertanian.  Untuk itu, 

pengembangan KP diarahkan untuk: 1) Aktualisasi pelaksanaan litbang 

melalui pemanfaatan kebun percobaan untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian dan pengembangan pertanian; 2) Aktualisasi keunggulan 

teknologi hasil penelitian dengan memanfaatkan kebun percobaan untuk 

diseminasi teknologi melalui show window hasil litbang sumberdaya lahan, 

sarana training, temu teknologi, dan gelar teknologi; 3) Pendukung 

pembiayaan litbang; 4) Pemanfaatan untuk peningkatan PNBP; dan 5) 

Pemanfaatan untuk kerjasama guna mendapatkan hibah. 
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BAB IV.TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1. Target Kinerja 

Sesuai dengan sasaran strategis, target kinerja BBSDLP adalah: 

1. Penyediaan data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, dan

iklim) berbasis bioinformatika dan geospasial dengan dukungan IT.

2. Penciptaan teknologi dan inovasi pengelolaan sumberdaya lahan

pertanian berbasis bioscience dan bioenjinering dengan memanfaatkan

advanced technology, seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi,

bioinformatika, dan bioprosesing yang adaptif.

3. Penyediaan model pengembangan inovasi pertanian dan rekomendasi

kebijakan pengelolaan sumberdaya lahan dan perubahan iklim.

4. Penyediaan dan pendistribusian produk inovasi pertanian (peta,

perangkat uji, pupuk, data, dan informasi) dan materi alih teknologi.

5. Pengembangan Taman Sains Pertanian (Agro Science Park).

6. Penyediaan data informasi dan teknologi lahan terlantar bekas

pertambangan.

7. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya

lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta

meningkatkan HKI.

4.2. Kerangka Pendanaan 

Kegiatan litbang di masing-masing UPT yang ingin dicapai pada 2015-

2019 diarahkan pada dua kategori:   

a. Kategori I: Scientific based activities (SBA), yaitu kegiatan penelitian

upstream untuk menghasilkan teknologi dan kelembagaan pendukung

yang mempunyai muatan ilmiah, fenomenal, futuristik, dan mendorong

sistem penelitian kompetitif;

b. Kategori II: Impact based activities (IBA), yaitu kegiatan litbang yang

lebih bersifat penelitian adaptif untuk mendukung pencapaian program
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utama Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian. 

Mengacu pada dua kategori tersebut, kegiatan penelitian dan 

pengembangan pertanian yang bersumber dari pendanaan internal (APBN 

Balitbangtan) dikelompokkan menjadi:  

1. Penelitian upstream (inhouse) dengan alokasi porsi pendanaan 40-50%

yang ditentukan berdasarkan kebijakan.

2. Penelitian adaptif yang mendukung langsung pencapaian program

utama Kementerian Pertanian berupa kegiatan penelitian adaptif dan

diseminasi, dengan alokasi pendanaan 10-30%.

3. Penelitian strategis, pengembangan, dan kolaboratif berupa penelitian

downstream dan adaptif, dengan alokasi pendanaan 30-40%.

Gambar 4. Strategi Pendanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
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BAB V.PENUTUP 

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis global, regional, 

dinamika pembangunan nasional, serta agenda NAWACITA (agenda 

prioritas Kabinet Kerja), maka pembangunan pertanian lima tahun ke depan 

lebih diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan 

produkivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dengan 

demikianposisi BBSDLP akan semakin strategis dalam menghasilkan 

inovasi teknologi pertanian mengingat pertanian akan maju apabila 

kebijakan pembangunan pertanian didasarkan pada hasil riset. 

Berbagai peluang dan tantangan dalam dinamisasi lingkungan 

strategis pembangunan pertanian nasional harus disikapi oleh BBSDLP 

dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan mengubah tantangan yang 

dihadapi menjadi peluang. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam berbagai bidang, yang didukung oleh sistem dan teknologi 

informasi yang juga berkembang sangat pesat memberikan peluang bagi 

pengembangan inovasi pertanian di masa yang akan datang. Hal ini sejalan 

dengan upaya mewujudkan Visi Balitbangtan 2015-2019 sebagai lembaga 

penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia.  

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang 

semakin beratserta untuk mendukung upaya percepatan pembangunan 

pertanian nasional melalui target-target yang telah ditetapkan dalam lima 

tahun kedepan, maka BBSDLP menyusun Rencana Aksi 2015-2019sebagai 

implementasi dari Renstra Balitbangtan, dimana dalam penyusunannya 

telah mengacu  kepada: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) NAWACITA Kabinet Kerja 

2015-2019, 3)  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-

2025, 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2015-2019, 5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, 6) 

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, dan 7) Renstra Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 
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Renstra Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

2015-2019 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang penelitian dan 

pengembangan sumberdaya lahan pertanian dengan mengedepankan 

semangat reformasi perencanaan dan penganggaran 2015-2019 sehingga 

menuntut BBSDLP untuk merestrukturisasi program dan kegiatan dalam 

kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (performance-based budgeting) 

yang dilengkapi dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK).  Dengan 

demikian, akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat 

dievaluasi secara berkala.
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Lampiran 1. Indikator Tujuan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Tahun 2015-2019 

No Tujuan Indikator Target 
2019 

1. Mendiseminasikan dan meningkatkan adopsi
teknologi inovatif sumberdaya lahan pertanian 
dalam rangka hilirisasi dan masalisasi teknologi
inovatif pengelolaan SDLP

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) 

70 

2. Menghasilkan data dan informasi sumberdaya lahan 
pertanian berbasis informatika dan geospasial

2. Rasio hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian pada
tahun berjalan terhadap kegiatan sumberdaya lahan pertanian yang dilakukan 
pada tahun berjalan   

100 

3. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi
inovatif pengelolaan SDLP unggul berdaya saing

4. Menghasilkan rekomendasi Kebijakan 
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya
lahan pertanian yang aplikatif, baik bersifat
antisipatif maupun responsif yang berdampak
padam meningkatnya pendapatan dan 
kesejahteraan Petani

3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 5 

5. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan jasa
dan informasi teknologi kepada pengguna

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar
Sumberdaya Lahan Pertanian beserta UPT di lingkup Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian  

3 

6. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di lingkungan Balai Besar Litbang
Sumberdaya Lahan Pertanian 

5. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek
SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, 
pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup 
Balai  Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

3 
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Lampiran 2. Sasaran, Indikator, Target Dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018 - 2019 

Program / kegiatan / Sasaran 
Program / Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Base line Target Alokasi Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Penelitiandan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian   147,34    163,75      92,93    109,04  97,47 

1. Dimanfaatkannya Inovasi 
Teknologi inovatif 
pengeolaan Sumberdaya 
Lahan Pertanian 

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 
sumberdaya lahan pertanian yang 
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahunterakhir) 

492 316 298 70 

2. Rasio hasil penelitian dan pengembangan 
sumber dayalahan pertanian pada tahun 
berjalan terhadap kegiatan sumberdayalahan 
pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan

100 100 100 100 

3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan 

5 5 5 5 

2. Meningkatnya Kualitas
Layanan Publik Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya
Lahan Pertanian 

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 
layanan publik Balai Besar Sumberdaya Lahan 
Pertanian beserta UPT di lingkup Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian 

3 3 3 3 

3. Terwujudnya Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 
di Lingkungan Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya
Lahan Pertanian 

5. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP
yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai 
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 
meliputi: perencanaan, pengukuran, 
pelaporankinerja, evaluasi internal, dan 
capaian kinerja) di lingkup Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian 

3 3 3 3 
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Lanjutan Lampran 2. 

Program / kegiatan / Sasaran 
Program / Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Base line Target Alokasi Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 36,10  84,49  32,36  34,61  36,74  

1. Dimanfaatkannya Inovasi
Teknologi inovatif pengeolaan 
Sumberdaya Lahan Pertanian 

1. Jumlah hasilpenelitian dan pengembangan 
sumberdaya lahan pertanian yang 
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahunterakhir) 

472 307 288 60 

2. Rasio hasil penelitian dan pengembangan 
sumberdaya lahan pertanian pada tahun 
berjalan terhadap kegiatan sumberdaya 
lahan pertanian yang dilakukanpada tahun 
berjalan 

100 100 100 100 

3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan

5 5 5 5 

2. Meningkatnya Kualitas Layanan
Publik Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian 

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 
layanan publik Balai Besar Sumberdaya Lahan 
Pertanian beserta UPT di lingkup Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian 

3 3 3 3 

3. Terwujudnya Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di 
Lingkungan Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan 
Sumberdaya Lahan Pertanian 

5. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP
yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai 
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 
meliputi: perencanaan, pengukuran, 
pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan 
capaian kinerja) di lingkup Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
Lahan Pertanian 

3 3 3 3 
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Lanjutan Lampran 2. 

Program / kegiatan / Sasaran 
Program / Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Base line Target Alokasi Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Balai Penelitian Tanah 28,12 31,09 19,29 32,38 21,54 

1. Dimanfaatkannya Inovasi
Teknologi Inovatif
Penelitian Tanah

1. Jumlah hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5
tahun terakhir)

5 2 2 2 

2. Rasio hasil penelitian pada tahun 
berjalan terhadap kegiatan 
penelitian yang dilakukan pada
tahun berjalan (%)

 - 100 100 100 

2. Meningkatnya Kualitas 
Layanan Publik Balai
Penelitian Tanah

3. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas layanan publik Balai 
Penelitian Tanah (Skala (1-4)) 

3 3 3 3 

3. Terwujudnya Akuntabilitas 
Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan 
Balai Penelitian Tanah

4. Jumlah temuan Itjen atas
implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai 
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 
2015 meliputi: perencanaan,
pengukuran, pelaporan kinerja,
evaluasi internal, dan capaian 
kinerja) di Balai Penelitian Tanah 
(Temuan)

3 3 3 3 
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Program / kegiatan / 
Sasaran Program / 
Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Base line Target Alokasi Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi 15,52 15,17 9,49 11,16 12,01 

1. Dimanfaatkannya Inovasi
Teknologi Inovatif
Agroklimat dan Hidrologi

1. Jumlah hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun
terakhir)

5 4 5 5 

2. Rasio hasil penelitian pada tahun 
berjalan terhadap kegiatan 
penelitian yang dilakukan pada
tahun berjalan (%)

 - 100 100 100 

2. Meningkatnya Kualitas 
Layanan Publik Balai
Penelitian Agroklimat
dan Hidrologi

3. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas layanan publik Balai
Penelitian Agroklimat dan 
Hidrologi (Skala 1-4)

3 3 3 3 

3. Terwujudnya
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di
Lingkungan Balai
Penelitian Agroklimat
dan Hidrologi

4. Jumlah temuan Itjen atas
implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai 
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 
2015 meliputi: perencanaan,
pengukuran, pelaporan kinerja,
evaluasi internal, dan capaian 
kinerja) di Balai Penelitian 
Agroklimat dan Hidrologi

3 3 3 3 
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Program / kegiatan / 
Sasaran Program / Sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Base line Target Alokasi Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 34,51 20,08 21,27 19,16 17,22 

1. Dimanfaatkannya Inovasi
Teknologi Inovatif
Pertanian Lahan Rawa

1. Jumlah hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun
terakhir)

5 2 2 2 

2. Rasio hasil penelitian pada tahun 
berjalan terhadap kegiatan 
penelitian yang dilakukan pada
tahun berjalan (%)

           -  100 100 100 

3. Jumlah produksi benih sumber (ton) 44 12 30 30 

2. Meningkatnya Kualitas 
Layanan Publik Balai
Penelitian Pertanian Lahan 
Rawa 

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas layanan publik Balai Penelitian 
Pertanian Lahan Rawa (Skala (1-4) 

3 3 3 3 

3. Terwujudnya Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 
di Lingkungan Balai
Penelitian Pertanian Lahan 
Rawa 

5. Jumlah temuan Itjen atas 
implementasi SAKIP yang terjadi 
berulang (5 aspek SAKIP sesuai 
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 
meliputi: perencanaan, pengukuran, 
pelaporan kinerja, evaluasi internal, 
dan capaian kinerja) di Balai Penelitian 
Pertanian Lahan Rawa (Temuan) 

3 3 3 3 
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Program / kegiatan / Sasaran 
Program / Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Base line Target Alokasi Anggaran 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian 33,06 12,89 10,50 11,70 9,94 

1. Dimanfaat kannya Inovasi
Teknologi Inovaif Penelitian 
Lingkungan Pertanian

1. Jumlah hasil penelitian yang
dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun
terakhir)

5 1 1 1 

2. Rasio hasil penelitian pada tahun 
berjalan terhadap kegiatan 
penelitian yang dilakukan pada
tahun berjalan (%)

100 100 100 

3. Jumlah produksi benih sumber  -  -  -  - 

2. Meningkatnya Kualitas 
Layanan Publik Balai
Penelitian Lingkungan 
Pertanian

4. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas layanan publik Balai 
Penelitian Lingkungan Pertanian 
(Skala (1-4)) 

3 3 3 3 

3. Terwujudnya Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 
di Lingkungan Balai
Penelitian Lingkungan 
Pertanian

5. Jumlah temuan Itjen atas 
implementasi SAKIP yang terjadi 
berulang (5 aspek SAKIP sesuai 
PermenPAN RB Nomor 12 tahun 
2015 meliputi: perencanaan, 
pengukuran, pelaporan kinerja, 
evaluasi internal, dan capaian 
kinerja) di Balai Penelitian 
Lingkungan Pertanian (Temuan) 

3 3 3 3 
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Lampiran 3.

SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 

TAHUN 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

018 012 1800 Penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian 164,882      138,152     151,974     167,170     183,890      Nasional

001 Jumlah Sistem Informasi Pertanian Sistim Informasi 7 5 5 5 12

002 Jumlah Informasi geospasial sumberdaya 

lahan pertanian

Peta 60 60 60 60 60

003 Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan

Pertanian

Teknologi 10 10 11 11 17

004 Jumlah Formula dan Produk Pertanian  

yang Ramah Lingkungan  

Formula 9 9 11 6 6

005 Jumlah model pengembangan pertanian bio-

industri berbasis agrokeologi/tipologi lahan

Model 2 - - - -

006 Jumlah Database dan Informasi 

Sumberdaya Lahan Pertanian

Database 10 12 13 14 15

Tersedianya rekomendasi 

Kebijakan Pengelolaan 

Sumberdaya Lahan Pertanian

007 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Rekomendasi 6 6 6 6 6

008 Dukungan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian

Bulan 12 12 12 12 12

Terbangunnya Taman Sains 

Pertanian (TSP)

008 Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) Provinsi 2 0 0 0 0

Daftar inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan bekas 

pertambangan

009 Jumlah Informasi dan Teknologi Reklamasi 

Lahan Terlantar ex. Pertambangan

Teknologi - 18 18 3 3

Tersedianya Data, Informasi dan 

Peningkatan Inovasi Teknologi 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Pertanian

SASARAN PRAKIRAAN MAJU

TARGET

PRIORITAS

ALOKASI (JUTA RUPIAH)

KL Prog URAIAN IKK SATUAN

Tersedianya Data dan Informasi 

Geospasial Sumberdaya Lahan 

Pertanian

Keg PROGRAM/KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU
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SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 

TAHUN 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penelitian dan Pengembangan 

Pengelolaan SDLP, pemetaan, 

dan evaluasi lahan
36,100        58,003      63,803       70,184       77,202       Nasional

001 Jumlah Sistem Informasi Pertanian Sistim Informasi 2 2 2 2 2

002 Jumlah Informasi geospasial sumberdaya 

pertanian

Peta 50 50 50 50 50

003 Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan

Pertanian

Teknologi 0 0 0 0 0

004 Jumlah Formula dan Produk Pertanian  

yang Ramah Lingkungan  

Formula 0 0 0 0 0

005 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Rekomendasi 6 6 6 6 6

006 Jumlah Database dan Informasi 

Sumberdaya Lahan Pertanian

Database 3 3 3 3 3

007 Jumlah model pengembangan pertanian bio-

industri berbasis agrokeologi/tipologi lahan

Model 2 2 2 2 2

008 Dukungan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian

Bulan 12 12 12 12 12

Terbangunnya Taman Sains 

Pertanian (TSP)

008 Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) Provinsi 0 0 0 0 0

Daftar inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan bekas 

pertambangan

009 Jumlah Informasi dan Teknologi Reklamasi 

Lahan Terlantar ex. Pertambangan

Teknologi 0 18 18 3 3

PRIORITASPRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJUKL Prog Keg PROGRAM/KEGIATAN SASARAN URAIAN IKK SATUAN

TARGET ALOKASI (JUTA RUPIAH)

Tersedianya Data, Informasi dan 

Peningkatan Inovasi Teknologi 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Pertanian
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SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 

TAHUN 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penelitian Tanah dan 

Pemupukan
28,125        34,496      37,946       41,740       45,914       Nasional

001 Jumlah Sistem Informasi Pertanian Sistim Informasi 1 1 0 1 1

002 Jumlah Informasi geospasial sumberdaya 

pertanian

Peta 1 1 1 1 1

003 Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan

Pertanian

Teknologi 3 5 5 8 8

004 Jumlah Formula dan Produk Pertanian  

yang Ramah Lingkungan  

Formula 4 3 8 4 4

005 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Rekomendasi 0 0 0 0 0

006 Jumlah Database dan Informasi 

Sumberdaya Lahan Pertanian

Database 10 10 5 2 2

007 Jumlah model pengembangan pertanian bio-

industri berbasis agrokeologi/tipologi lahan

Model 0 0 0 0 0

008 Dukungan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian

Bulan 12 12 12 12 12

Terbangunnya Taman Sains 

Pertanian (TSP)

008 Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) Provinsi 0 0 0 0 0

Daftar inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan bekas 

pertambangan

009 Jumlah Informasi dan Teknologi Reklamasi 

Lahan Terlantar ex. Pertambangan

Teknologi 0 0 0 0 0

TARGET ALOKASI (JUTA RUPIAH)

PRIORITASPRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJUKL Prog Keg PROGRAM/KEGIATAN SASARAN URAIAN IKK SATUAN

Tersedianya Data, Informasi dan 

Peningkatan Inovasi Teknologi 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Pertanian
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SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 

TAHUN 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penelitian Agroklimat dan 

Hidrologi
15,524        13,396      14,736       16,209       17,830       Nasional

001 Jumlah Sistem Informasi Pertanian Sistim Informasi 2 2 2 3 3

002 Jumlah Informasi geospasial sumberdaya 

pertanian

Peta 3 3 3 3 3

003 Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan

Pertanian

Teknologi 5 5 5 5 5

004 Jumlah Formula dan Produk Pertanian  

yang Ramah Lingkungan  

Formula 1 1 1 1 1

005 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Rekomendasi 0 0 0 0 0

006 Jumlah Database dan Informasi 

Sumberdaya Lahan Pertanian

Database 4 4 4 4 4

007 Jumlah model pengembangan pertanian bio-

industri berbasis agrokeologi/tipologi lahan

Model 0 0 0 0 0

008 Dukungan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian

Bulan 12 12 12 12 12

Terbangunnya Taman Sains 

Pertanian (TSP)

008 Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) Provinsi 0 0 0 0 0

Daftar inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan bekas 

pertambangan

009 Jumlah Informasi dan Teknologi Reklamasi 

Lahan Terlantar ex. Pertambangan

Teknologi 0 0 0 0 0

ALOKASI (JUTA RUPIAH)

PRIORITASPRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJUKL Prog Keg PROGRAM/KEGIATAN SASARAN URAIAN IKK SATUAN

TARGET

Tersedianya Data, Informasi dan 

Peningkatan Inovasi Teknologi 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Pertanian
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SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 

TAHUN 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penelitian Pertanian Lahan 

Rawa
34,518        25,295      27,825       30,607       33,668       Nasional

001 Jumlah Sistem Informasi Pertanian Sistim Informasi 5 3 3 3 6

002 Jumlah Informasi geospasial sumberdaya 

pertanian

Peta 1 1 0 0 0

003 Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan

Pertanian

Teknologi 0 1 7 6 3

004 Jumlah Formula dan Produk Pertanian  

yang Ramah Lingkungan  

Formula 5 4 1 1 1

005 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Rekomendasi 0 0 0 0 0

006 Jumlah Database dan Informasi 

Sumberdaya Lahan Pertanian

Database 7 2 1 1 1

007 Jumlah model pengembangan pertanian bio-

industri berbasis agrokeologi/tipologi lahan

Model 0 0 0 0 0

008 Dukungan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian

Bulan 12 12 12 12 12

Terbangunnya Taman Sains 

Pertanian (TSP)

008 Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) Provinsi 0 0 0 0 0

Daftar inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan bekas 

pertambangan

009 Jumlah Informasi dan Teknologi Reklamasi 

Lahan Terlantar ex. Pertambangan

Teknologi 1 0 0 0 0

SATUAN

TARGET ALOKASI (JUTA RUPIAH)

PRIORITASPRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJUKL Prog Keg PROGRAM/KEGIATAN SASARAN URAIAN IKK

Tersedianya Data, Informasi dan 

Peningkatan Inovasi Teknologi 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Pertanian

114 



Renstra BBSDLP 2015-2019 

115 

SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 

TAHUN 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penelitian Lingkungan 

Pertanian
33,081        18,728      20,601       22,661       24,927       Nasional

001 Jumlah Sistem Informasi Pertanian Sistim Informasi 0 0 0 0 0

002 Jumlah Informasi geospasial sumberdaya 

pertanian

Peta 16 16 16 16 16

003 Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan

Pertanian

Teknologi 1 2 2 2 2

004 Jumlah Formula dan Produk Pertanian  

yang Ramah Lingkungan  

Formula 1 1 1 0 0

005 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Rekomendasi 0 0 0 0 0

006 Jumlah Database dan Informasi 

Sumberdaya Lahan Pertanian

Database 6 5 7 7 6

007 Jumlah model pengembangan pertanian bio-

industri berbasis agrokeologi/tipologi lahan

Model 0 0 0 0 0

008 Dukungan penelitian dan pengembangan 

sumberdaya lahan pertanian

Bulan 12 12 12 12 12

Terbangunnya Taman Sains 

Pertanian (TSP)

008 Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) Provinsi 1 0 0 0 0

Daftar inventarisasi dan 

pemanfaatan lahan bekas 

pertambangan

009 Jumlah Informasi dan Teknologi Reklamasi 

Lahan Terlantar ex. Pertambangan

Teknologi 0 0 0 0 0

SATUAN

TARGET ALOKASI (JUTA RUPIAH)

PRIORITASPRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJUKL Prog Keg PROGRAM/KEGIATAN SASARAN URAIAN IKK

Tersedianya Data, Informasi dan 

Peningkatan Inovasi Teknologi 

Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

Pertanian



Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
Kampus Penelitian Pertanian, Jl Tentara Pelajar No. 12,  Cimanggu Bogor 16114

Tlp: (0251) 8323012 Fax : (0251) 8311256 
http://bbsdlp.litbang.deptan.go.id email:bbsdlp@litbang.deptan.go.id, 
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