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Biografi Penulis: Trevor Gibson adalah konsultan pertanian semi-pensiunan yang saat ini tinggal di Chiang Mai, Thailand. 
Beliau mulai menjadi konsultan di Chiang Mai pada tahun 1972 dan sejak itu telah bekerja di beberapa negara Asia. Beliau 
awalnya mengambil spesialisasi dalam penelitian hijauan pakan, kemudian konsultasi yang diberikannya berkembang meluas ke 
bidang peternakan rakyat dan produksi pertanian skala kecil. 
 
Saya membaca kekhawatiran David Price tentang upaya mempromosikan tanaman hijauan yang bersifat invasif di Asia Note #25 
dan ingin menanggapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya sendiri. 
 
Tanggapan saya akan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 

1. Membantu petani miskin adalah sebuah tanggung jawab praktis sekaligus tanggung jawab moral.  
2. Tujuan utama aktivitas manusia adalah perbaikan kondisi manusia. Dengan demikian, pelestarian lingkungan alam 

TIDAK harus menjadi tujuan utama dari kegiatan-kegiatan pembangunan. 
Saya telah mempromosikan penggunaan dan perluasan semua spesies yang ada di dalam daftar David kepada petani-petani kecil, 
dalam beberapa kasus bahkan untuk selama 45 tahun terakhir. Saya ingin menanggapi keprihatinan David untuk masing-masing 
spesies yang terdaftar di Asia Note #25. Sekarang ini saya tinggal di Thailand Utara, jadi saya akan menggunakan contoh-contoh 
lokal, tetapi tanggapan ini juga berlaku setara untuk sebagian besar kawasan tropis lembab dan sub-lembab. 
 
Panicum maximum: Rumput Guinea  
Rumput Guinea benar-benar spesies yang sangat invasif, ditemukan tumbuh liar di sebagian besar kawasan lembab di dunia 
tropis. Namun spesies ini juga sangat bermanfaat bagi ternak ruminansia milik para petani kecil. Rumput ini dengan cepat 
menghasilkan pakan hijauan dalam jumlah besar yang berkualitas baik. Adakalanya, dalam beberapa kasus, rumput ini diabaikan 
oleh petani kecil. Rumput Guinea, khususnya varietas yang berukuran raksasa, tumbuh di sepanjang tepi jalan dan kawasan 
terlantar di Thailand Utara. Orang-orang sering dapat melihat penduduk desa yang miskin memanen pakan gratis dan berkualitas 
baik ini, lalu mengusungnya pulang ke rumah untuk memberikan rumput ini sebagai pakan bagi ternak mereka. Dalam 
pandangan saya, tidaklah bermoral untuk berharap agar para petani miskin itu tidak memiliki kesempatan ini. Tidak diragukan 
lagi, rumput Guinea memang telah menggusur beberapa spesies tanaman lokal, tetapi 
saya tidak melihat bagaimana hal ini dapat membahayakan petani miskin. Tanaman yang 
digusurnya adalah pakan hijauan yang lebih jelek, dan para petani miskin ini akan lebih 
buruk keadaannya jika mereka hanya mengandalkan spesies asli lokal. 
 
Hanya karena rumput guinea 
menghasilkan lebih banyak 
pertumbuhan daripada spesies 
lokal, rumput ini mungkin 
mendatangkan bahaya kebakaran 
yang lebih besar. Tetapi hal ini 
tampaknya tidak menghentikan 
regenerasi hutan di Thailand 
Utara setelah larangan 
pembakaran hutan berhasil 
dilaksanakan dalam 20 tahun 
terakhir. Seperti halnya tanaman 
tak diinginkan yang ada di lokasi 
lainnya, rumput Guinea dapat 
menjadi gulma, tetapi saya tidak 
mengetahui ada contoh di mana 
rumput Guinea merupakan kendala 
yang signifikan untuk tanaman 
budidaya. Bagaimanapun juga, 
rumput Guinea memang sudah 
begitu meluas dan invasif, sehingga tidak ada gunanya untuk mencoba menekan perluasannya. Jika petani ingin menanam 
rumput Guinea untuk ternak mereka, maka menurut saya, mereka harus didorong untuk melakukannya. 
 
Di wilayah timur laut Thailand, para petani miskin bisa memperoleh banyak uang dari menanam rumput guinea yang dipupuk 
dengan baik di dataran rendah untuk dijual sebagai pakan ternak komersial dan non-komersial. Di Thailand, rumput Guinea telah 
banyak dipromosikan dan ditanam untuk produksi ternak (varietas komersial populer di Thailand adalah Guinea Ungu), tetapi 
varietas ini sedang digantikan oleh kultivar dan spesies lain yang memiliki karakteristik pakan hijauan yang lebih baik 
(pertumbuhan yang lebih cepat, kualitas pakan yang lebih baik, dll.) 
 
Spesies hibrid Brachiaria  
David mengatakan bahwa hibrida Brachiaria 'Mulato II' dan 'Cayman' itu mempunyai kaitan erat dengan rumput Guinea. Saya 
pikir tidak demikian: mereka mempunyai genera yang sangat berbeda baik dalam hal penampilan maupun kemampuan 
beradaptasi. Rumput Guinea memiliki kepala benih yang jauh lebih terbuka dan bercabang ketimbang kelompok brachiaria, dan 
  

Gambar	  1:	  A) Brachiaria brizantha (salah satu induk dari hibrid ‘Cayman’ dan ‘Mulato 
II’) menunjukkan kepala benih yang lebih pendek, jauh lebih sedikit jumlah duri yang ada 
per kepala biji, duri lebih pendek dan lebih besar, biji lebih gemuk ketimbang B) Panicum 
maximum 
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bijinya sangat berbeda dalam hal bentuk dan ukuran (Gambar 1). 
 
‘Mulato II’ sangat disukai hewan ruminansia dan mempunyai mutu gizi yang tinggi. Jika di beberapa tempat dinyatakan bahwa 
spesies ini bersifat invasif, saya belum melihatnya. Sedangkan ‘Cayman’ adalah produsen benih yang terkenal buruk. Saya ragu 
apakah kedua jenis ini bisa menjadi invasif; bahkan jika mereka memang invasif, saya tidak yakin hal ini bisa mendatangkan 
masalah serius, karena keduanya adalah rumput pakan hijauan yang sangat baik dan siap dikonsumsi oleh ternak. 
 
Spesies Brachiaria lainnya telah menyerbu kawasan utara Thailand. Ada satu spesies, mungkin B. brizantha atau B. decumbens, 
yang dapat ditemukan di sepanjang sisi jalan di wilayah Doi Inthanon. B. ruziziensis (rumput Ruzi) telah diperbanyak secara 
meluas di Thailand dan telah menyerbu wilayah timur laut Thailand, tetapi menurut saya hal itu tidak menyusahkan para petani 
yang bercocok tanam. Kelompok brachiaria (ada banyak spesies), semuanya merupakan hijauan yang baik pada saat mereka 
sudah beradaptasi. Biasanya rumput Ruzi dimanfaatkan dengan baik oleh para petani kecil yang berternak di kawasan Asia 
Tenggara. Sudah bertahun-tahun lamanya Departemen Peternakan Thailand mendorong produksi rumput Ruzi dan para petani 
miskin telah memperoleh banyak uang dari memproduksi bibit rumput ini. Rumput Ruzi juga diperbanyak untuk petani miskin di 
Laos, Malaysia, dan di tempat-tempat lain di Asia Tenggara. Saya sangat merekomendasikan agar brachiaria diperluas untuk 
digunakan sebagai pakan hijauan bagi ternak para petani kecil di Asia Tenggara. 
 
Paspalum atratum 
P. atratum dan P. plicatulum memiliki karakteristik agronomi yang sangat berbeda dan biasanya tidak sulit bagi para ahli 
agronomi untuk membedakannya. Sampai tingkat tertentu, P. plicatulum ditanam di kawasan timur laut Thailand sebagai spesies 
hijauan potong, tetapi spesies ini dengan cepat kehilangan kualitasnya dan telah digantikan oleh pakan rumput hijauan lain yang 
lebih berkualitas. P. plicatulum bertahan dengan baik di tanah yang tandus di bagian utara Laos, tetapi sepengetahuan saya 
rumput ini sama sekali tidak menyulitkan bagi para petani yang bercocok tanam. Salah satu pilihan yang disarankan David untuk 
mengganti spesies ini adalah vetiver (Chrysopogon zizanioides), yang merupakan spesies pakan hijauan yang mutunya sangat 
rendah; sangat susah dicerna meskipun masih muda jika dibandingkan dengan P. atratum. Ternak tidak akan menyukai vetiver 
pada tahap pertumbuhan apa pun, tetapi mereka dengan senang akan melahap daun muda P. atratum. Vetiver tidak sebanding 
dengan paspalum; tidak ada seorang pun menanam vetiver untuk tujuan sebagai pakan ternak.  
 
Pennisetum purpureum: Rumput Gajah atau Rumput Napier 
Berdasarkan pengamatan saya, salah satu kultivar rumput Gajah yang bersifat invasif bisa ditemukan di satu tempat khusus di 
Thailand, tetapi saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat secara serius mengganggu lahan tanam. Tanaman Napier adalah 
andalan banyak peternakan sapi perah dan susu skala kecil di Thailand, dan secara umum menjadi pakan untuk merawat ternak di 
sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan bagian dunia tropis lainnya. Menurut pandangan saya, mencegah petani miskin 
menanam Napier adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral. 
 
Banyak ahli agronomi pakan hijauan menyarankan agar Rumput Gajah digantikan oleh spesies hijauan lainnya yang memiliki 
kualitas lebih baik. Namun spesies pengganti yang direkomendasikan juga masuk daftar David sebagai spesies yang invasif. 
Sejauh yang saya tahu, Pak Chong, nama rumput Napier yang saat ini dipromosikan di Thailand, adalah sebuah hibrida dan tidak 
invasif. Dibandingkan dengan tanaman Napier tradisional, rumput ini memiliki produksi bahan kering yang lebih unggul tetapi 
kualitas nutrisinya lebih rendah. Saya tidak akan menyarankan untuk mempromosikan tanaman Pak Chong hanya karena 
tanaman ini dipandang tidak begitu invasif. Saya akan mempromosikan jenis hijauan yang paling bermanfaat bagi petani kecil, 
yang akan tergantung pada konteks budaya dan lingkungan petani. 
 
Stylosanthes guianensis: Stylo Biasa 
Di mana pun, saya belum melihat Stylosanthes guianensis menjadi invasif. Bahkan sebagian orang justru mengeluh karena 
tanaman ini tidak cukup gigih. Para ahli agronomi di bidang pakan hijauan bahkan lebih menyukai varietas S.hamata yang lebih 
gigih dan telah tersebar luas di Thailand, seringkali dengan perantaraan helikopter; varietas ini telah bertahan dengan baik di 
lingkungan tertentu dan sering ditemukan di tepi-tepi jalan di Thailand Utara, terutama di bagian timur laut di mana iklimnya 
tampaknya mendukung tanaman ini. Dalam lingkungan seperti itu, saya pikir tanaman ini lebih bersifat gigih dan bukan invasif. 
Namun, tanaman ini tidak disukai oleh petani miskin, karena menghasilkan hijauan yang lebih sedikit ketimbang rumput-rumput 
pakan lainnya dan kualitasnya juga rendah. Dalam AN#25 David mengklaim bahwa stylo meningkatkan keasaman tanah dan 
meningkatkan erosi. Saya menguji efek legum hijauan terhadap pH tanah di kawasan timur laut Thailand dan tidak menemukan 
bahwa legum apa pun, termasuk S. hamata terbukti meningkatkan keasaman tanah. Saya juga tidak mendapati bahwa stylo 
mengakibatkan meningkatnya erosi tanah. 
 
Arachis pintoi: Kacang Pinto  
David menyukai spesies ini karena tidak bersifat menyerbu. Sayangnya, petani kecil tampaknya tidak terlalu menganggapnya 
sebagai pakan hijauan. Meskipun telah dipromosikan di Asia Tenggara, saya tidak yakin bahwa ada petani yang mengadopsinya 
untuk pakan ternak – karena spesies ini sangat sedikit menghasilkan hijauan. Namun spesies ini digunakan sebagai tanaman 
penutup permanen dan sebagai tanaman hias. 
 
Leucaena leucocephala/Lamtoro  
Lamtoro adalah legum pohon hijauan yang bersifat menyerbu, gigih, berkualitas tinggi dan sangat produktif. Spesies ini tumbuh 
liar di dataran rendah Thailand Utara di tanah yang tidak terlalu asam (tidak menyukai tanah dengan pH kurang dari 5,5). 
Leucaena sangat kurang dimanfaatkan, karena orang-orang percaya bahwa tanaman ini beracun untuk ternak. Namun, ketika 
pakan ini diperkenalkan kepada ternak secara bertahap maka dapat dihasilkan produksi ternak yang sangat tinggi. Faktanya, 
leucaena adalah legum hijauan tropis terbaik yang tersedia untuk sapi; seekor sapi dapat memperoleh lebih dari 1 kg berat-hidup 
per hari saat hanya makan lamtoro saja. 
 
Klaim bahwa lamtoro bersifat allelopathic (suatu organisme yang memproduksi senyawa tanaman yang dapat menghambat 
pertumbuhan dan/atau perkembangan makhluk hidup lainnya) tidaklah sesuai dengan filosofi SALT (Sloping Agriculture Land 
Technology) padahal stek lamtoro digunakan untuk MEMPROMOSIKAN pertumbuhan tanaman tambahan, tidak untuk 
membatasinya. Lamtoro tidak selalu mengurangi lahan tanam yang tersedia: Lamtoro justru telah dipromosikan sebagai tanaman 
untuk memperbaiki sistem pertanian ladang berpindah. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan agar lamtoro 
  



dipromosikan untuk pakan ternak di Asia Tenggara. 
 
Gliricidia sepium/gamal 
Saya belum pernah melihat gamal bertindak sebagai penyerbu. Namun, jika suatu lingkungan cocok untuk lamtoro, maka saya 
akan lebih menyarankan digunakannya lamtoro ketimbang gamal karena sebagai pakan lamtoro mempunyai kualitas yang lebih 
tinggi. 
 
Kesimpulan Penutup 
Dalam terbitan AN#25, David membagikan keprihatinannya mengenai tanaman invasif, dan menyatakan bahwa dalam banyak 
situasi, manfaat hijauan yang berpotensi invasif ini1 lebih besar dari biayanya. Menurut saya, hal ini benar di semua kasus yang 
ada di daftar David. Semua kultivar ini telah dicoba dan diuji dengan baik di berbagai bagian dunia, termasuk Asia Tenggara. 
Kita tidak perlu menguji spesies-spesies ini lagi. Kami tahu, dari pengalaman bertahun-tahun, apa yang dapat dilakukan oleh 
berbagai spesies ini, baik secara positif maupun negatif. 
 
Saya telah lama mengamati manfaat hijauan yang diperkenalkan/hijauan pendatang (sebagai pakan ternak) dibandingkan pakan 
hijauan lokal. Dibandingkan dengan hijauan pendatang yang terbaik, hijauan lokal selalu, menurut pengamatan saya, memiliki 
pertumbuhan yang lebih rendah (produksi bahan kering lebih sedikit per tahun atau per musim) dan/atau kualitas yang lebih 
rendah (biasanya lebih susah dicerna karena lebih berkayu, berbunga pada usia yang lebih muda atau musim pertumbuhan 
kembali yang lebih bersifat musiman). 
 
Hijauan pendatang telah dipilih, dan terkadang dibiakkan, dari puluhan ribu tanaman dalam upaya untuk menemukan hijauan 
yang lebih baik ketimbang yang lokal. Menurut pandangan saya, akan sia-sia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk 
mencoba menemukan spesies pakan hijauan lokal yang lebih baik daripada hijauan pendatang yang tepat. Akan sangat 
membantu petani miskin jika kita menggunakan informasi dan pengalaman yang tersedia sekarang, dan informasi serta 
pengalaman saat ini sangat menyarankan agar kita mempromosikan semua hijauan yang ada di dalam daftar David tersebut. 
 
David seakan menyiratkan bahwa melestarikan tanaman asli dan ekosistem asli dalam semua situasi itu baik adanya. Saya pasti 
tidak setuju. Apakah kita menasehati para petani padi sawah untuk meninggalkan budidaya padi monokultur di sawah mereka, 
dan membiarkan hutan hujan tropis secara alami kembali bertumbuh di lahan itu? Atau menyarankan agar petani jagung 
membiarkan gulma asli tumbuh di antara tanaman jagung mereka?2 Apakah tindakan seperti itu akan bermanfaat bagi petani 
miskin? Argumen yang sama berlaku untuk pakan hijauan. Jika mengganti ekosistem dan spesies lokal dengan ekosistem dan 
spesies pendatang memang bisa menguntungkan petani miskin, maka secara moral kita bertanggung jawab untuk melakukannya. 
Mempertahankan keanekaragaman hayati tidak selalu menguntungkan petani miskin; jika tanah kosong dan daerah yang tidak 
ditanami diserang oleh spesies yang diperkenalkan, yang menguntungkan petani miskin, maka adalah tanggung jawab moral 
untuk menerima dan mempromosikan invasi itu. 
 
Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak harus memelihara tanaman asli dan ekosistem asli. Kita harus, tetapi ketika 
pelestarian semacam itu tidak menguntungkan petani miskin, maka pelestarian seperti itu harus dilakukan di area yang 
ditentukan secara khusus (mis. Taman nasional, area bio-konservasi, dll.). Ada keuntungan dalam menjaga wilayah asli tersebut 
(mis. untuk mempertahankan keanekaragaman genetik yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia di masa depan, dan 
untuk alasan rekreasi, sejarah, seni, dan berbagai alasan sentimental lainnya). 
 
Saya berharap bahwa jalan pikiran saya ini akan meyakinkan David, ECHO, dan pihak-pihak lainnya yang mungkin terlibat 
dalam mempromosikan hijauan pendatang untuk petani miskin. Dari hijauan yang telah dicoba dan diuji, yang tercantum dalam 
daftar David, saya rasa kita tidak perlu takut mempromosikan hijauan-hijauan tersebut, dan jika kita melakukannya maka para 
petani ternak yang miskin akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Saya lebih suka menggunakan istilah ‘pakan hijauan’ untuk menyebut spesies-spesies yang sedang dibahas, ketimbang 
menggunakan istilah “crops--tanaman yang dibudidayakan” karena ‘tanaman budidaya/crops’ menyiratkan sebuah spesies yang 
terlibat dalam budidaya yang lebih intensif ketimbang yang normalnya diterapkan pada ‘pakan hijauan.’ Pakan hijauan invasif 
seringkali hanya menyebar begitu saja di lahan-lahann kosong atau lahan miskin tanaman, dan dalam keduanya pakan hijauan ini 
tidak bisa disebut sebagai ‘crop/tanaman budidaya.” 
 
2 Di tempat lain, ECHO telah menyarankan https://www.echocommunity.org/en/resources/e72b6545-9cb7-49f6-a8e1-
2bde4d582ccb, bahwa para petani Mexico telah menggunakan gulma dari ladang jagung mereka, tetapi saya ragu apakah petani 
Asia akan lebih memilih mempunyai gulma di ladang jagungnya atau lebih baik tidak ada gulma. Tentu saja, jika Anda sedang 
memerangi gulma itu, Anda bisa menggunakannya, tetapi jika anda ingin memaksimalkan produksi jagung maka Anda harus 
menyingkirkan semua gulma.	  	  


