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Ibu-Ibu dan bapak-Bapak sekalian, 

Suatu pidato pengukuhan berkenaan dengan pengangkatan menjadi Guru Besar pada 

lazimnya mengandung tiga makna : 

1. Pertanggung-jawaban profesional atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada diri 

seseorang untuk memangku jabatan akademi tertinggi 

2. Memperkenalkan diri yang bersangkutan, yang mencakup konsep, cita-cita dan 

harapan yang dimilikinya, baik mengenai bidang karyanya maupun bidang-bidang lain 

yang boleh jadi berpengaruh atas pelaksanaan tugasnya 

3. Upacara tradisional akademi 

 

Untuk memenuhi makna pertama dan kedua saya telah memilih masalah 'Tridarma 

Ilmu Tanah, Cita-Cita dan Kenyataan' sebagai bahan uraian, yang mudah-mudahan gayut 

(relevant) dengan ruang lingkup tugas saya sehari-hari di sini. Untuk memenuhi makna 

ketiga maka sekarang saya berdiri di hadapan hadirin berpakaian lengkap dengan toga 

untuk ditonton dan barangkali juga untuk didengarkan. 

 

                                                            
1 Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Tanah Pada Fakultas Pertanian UGM. Diucapkan di depan 
rapat Senat Terbuka UGM pada hari Selasa Tanggal 19 oktober 1982. 
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Hadirin Yang Terhormat, 

 Menerima 'Tridarma' sebagai doktrin yang melandasi segala kegiatan dan corak 

kehidupan kampus, berarti kita sanggup menghadapi berbagai tuntutan, baik yang 

mengenai mutu penyelesaian tugas maupun yang berkaitan dengan harkat pribadi : 

1. Secara sinambung menjalankan dan menggairahkan penelitian sebaik-baiknya untuk 

menghidupkan dan membina sumber pertumbuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan 

2. Membina dan memacu pendidikan yang gayut sebagai upaya penaburan (disse-

mination) ilmu, kecendekiaan dan kemahiran 

3. Memelihara dan meningkatkan keterbukaan kampus terhadap masarakat untuk 

memantapkan mekanisme saling tukar, yang pada gilirannya akan melancarkan proses 

suapbalik (feedback) yang tertuju kepada penyuburan silang (cross fertilization) antara 

kampus sebagai penghasil dan masarakat sebagai pengguna 

4. Memupuk dan mengembangkan kepribadian yang berciri : 

4.1. Teguh dalam mempertahankan kebenaran sejati, dari manapun datangnya, akan 

tetapi bersamaan dengan itu bersikap terbuka dan dapat memaklumi pendapat 

yang berbeda 

4.2. Menjauhi sikap ingin maju sendiri dan mendahulukan usaha mengajak orang lain 

ikut maju 

4.3. Memiliki dedikasi untuk memaklumi lingkungannya 

4.4. Menganut pandangan yang luas, menyeluruh (comprehensive) dan terpadu 

4.5. Tidak mementingkan diri sendiri dalam soal waktu dan bakat serta bersedia 

bekerja keras. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Dengan bekal jabaran Tridarma ini kiranya akan lebih mudah memahami persoalan 

yang sedang dihadapi dalam kaitannya dengan tugas kewajiban sehari-hari, apa yang perlu 

diperbuat, jalan apa yang terbuka untuk ditempuh beserta berbagai alternatifnya dan 

macam kendala apa yang kiranya akan menghadang usaha penyelesaian persoalan. 

Tridarma sebagai doktrin mengisaratkan, bahwa suatu lembaga pendidikan tinggi wajib 

memerankan pelopor dan pemimpin dalam pembinaan disiplin ilmu. 

 Kita selalu harus ingat, bahwa para pakar dan ahli yang bekerja di lembaga-

lembaga lain adalah hasil tempaan lembaga pendidikan tinggi. Kalau negara dan bangsa 
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mengalami keterbelakangan atau kelesuan ilmu dan teknologi, tidak ada pihak lain yang 

dapat disalahkan kecuali diri kita sendiri yang mengasuh lembaga pendidikan tinggi. 

 Untuk memudahkan mengikuti jalur penalaran yang saya pakai, uraian ini saya bagi 

menjadi beberapa bab. Bab pertama berisi perspektif sejarah ilmu tanah. Bab kedua 

mengungkapkan hakekat tradisional ilmu tanah. Bab ketiga menguraikan prospek ilmu 

tanah. Bab keempat atau bab terakhir membahas konseptualisasi tridarma ilmu tanah. 

 

 

PERSPEKTIF SEJARAH ILMU TANAH 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Perspektif sejarah berguna untuk (1) membantu mengendapkan dalam pikiran kita 

tahapan-tahapan rumit yang telah dilalui ilmu tanah, (2) memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kristalisasi pengajian tanah, dan (3) meramalkan haridepan ilmu tanah. 

 Manusia secara berangsur mendapatkan pengetahuan sebagai hasil perjuangannya 

demi kehadirannya. Inilah sebabnya mengapa kedokteran, botani dan astronomi 

merupakan disiplin ilmu yang tertua, pengetahuan yang pertama kali dimiliki manusia. 

Pengetahuan kedokteran diperlukan untuk melawan gangguan atau penyakit yang 

menyerang tubuhnya. Botani berkembang karena minatnya yang mendalam tentang 

tumbuhan sebagai bahan obat atau pangan. Gejala ruang angkasa yang sukar dipahami, 

perubahan tetap siang dan malam, peredaran matahari dari timur ke barat, pemunculan 

bintang menurut musim dsb., membangkitkan rasa gaib dalam diri manusia. Dengan 

diawali penyembahan Dewa Matahari oleh bangsa Mesir, secara bertahap pengetahuan 

manusia bertambah yang akhirnya melahirkan astronomi. Dari sesuatu yang gaib, yang 

dipuja, yang disembah, lambat laun berganti menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan 

untuk disingkap rahasianya, untuk dijamah. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa. 

 Bagaimana mengenai tanah? Tanah berada di bawah telapak kaki manusia. Setiap 

saat dia menginjaknya, akan tetapi dia justru mendongak ke langit untuk memperoleh 

pertolongan dan keselamatan. Selama manusia masih bertempat tinggal di gua-gua atau di 

bawah lebat tajuk lebat pohon-pohon selama dia puas mencari makan dengan berburu dan 

memungut hasil tumbuhan liar dan selama dia senang meliliti tubuhnya dengan daun, kulit 

kayu atau kulit binatang, selama itu pula tanah tidak menjadi barang yang perlu 

diperhatikan. Kelahiran pengetahuan tanah masih harus menunggu waktu lama lagi, 
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sebelum manusia mulai hidup berladang atau menggembalakan ternak. Sejak waktu itulah 

manusia merasa perlu memperhatikan tanah. Mana perumputan yang subur, mana tanah 

yang baik untuk menabur biji dan bagaimana cara untuk mengembalikan kesuburan tanah, 

menjadi pertanyaan pokok manusia jaman itu. Proses pengumpulan dan penghimpunan 

pengalaman mulai berjalan. Proses ini makin melaju setelah manusia hidup menetap. 

Diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak untuk memilih tanah yang 

baik, yang mudah dipertahankan kebaikannya. Maka lembah-lembah sungai menjadi 

tempat pemukiman pertama. Hal ini juga berhubungan dengan kemudahan perhubungan. 

Bagi mereka yang kurang beruntung, usaha penyuburan tanah harus mereka lakukan 

sendiri, karena tidak dapat diserahkan kepada alam dengan lumpur banjir berkalanya. 

 Orang Mesir memanfaatkan kedermawanan Bengawan Nil dengan menetap di 

sepanjang lembahnya. Orang Cina, Yunani dan Romawi mengembangkan kemahiran 

memupuk tanah dengan abu, sisa tanaman atau kotoran hewan. Orang kawasan tropika 

basah di Afrika, Asia dan Amerika Selatan memahirkan diri dalam berladang (shifting 

cultivation). Orang Babilon yang mengusahakan lembah Sungai Eufrat dan Tigris yang 

beriklim kering mengembangkan teknik irigasi. 4.000 tahun yang lalu orang Cina telah 

menerapkan semacam klasifikasi produktivitas tanah, a.l. untuk dasar penetapan pajak 

(Bennet, 1939; Joffe, 1949; Russell, 1963). 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Pengetahuan akan ada kalau ada kebutuhan segera. Macam pengetahuan yang 

timbul, atau arah perkembangan suatu pengetahuan tertentu, tergantung pada lingkungan 

atau keadaan tempat yang menimbulkan kebutuhan akan pengetahuan itu. Pengumpulan 

pengetahuan berdasarkan pengalaman setempat dapat dikerjakan oleh orang awam. Akan 

tetapi menghimpun pengetahuan yang terpisah-pisah sehingga menjadi suatu pengertian, 

atau menumbuhkan ilmu, hanya dapat dilaksanakan oleh para pakar atau ahli yang 

berminat. Oleh karena para cendekiawan sudah jauh lebih dulu menekuni ilmu-ilmu 

kealaman yang lain maka pemunculan ilmu tanah masih harus menunggu lama lagi sampai 

ada difersivikasi minat di kalangan para ahli pikir itu. 

 Akhirnya saat tersebut tiba juga pada menjelang akhir abad ke-18. Tanah 

mendapatkan perhatian dari para cerdik pandai yang biasa berkecimpung dalam bidang 

kimia, fisiologi tumbuhan, bakteriologi dan geologi beserta bidang ikutannya petrografi 

dan mineralogi. Terbawa dari latar belakang disiplin ilmiah masing-masing, mereka 
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memperlakukan tanah sebagai suatu bahan. Orang geologi menganggap tanah sebagai sisa 

pelapukan batuan dan karena itu mengaji tanah untuk menyidik batuan aslinya menurut 

mineral dan sibir (fragment) batuan yang dijumpai dalam bahan tanah. Orang kimia dan 

fisiologi tumbuhan memusatkan perhatian mereka pada unsur-unsur penyusun tanah, yang 

dikaitkan dengan keharaan tanaman. Orang bakteriologi mementingkan unsur atau bagian 

penyusun tanah yang dihasilkan oleh kegiatan biologi, khususnya kegiatan jasad renik. 

Berkat kemajuan ilmu kimia yang pesat dan berhasil, disiplin ini untuk sementara waktu 

merajai pandangan ilmiah. Ilmu ini memiliki sarana penelitian ampuh berupa pemikiran 

dan kegiatan analitik. Sumbangan Boussingault di Perancis dan Liebig di Jerman pada 

kimia pertanian dapat dicatat sebagai tonggak sejarah penting bagi perkembangan ilmu 

tanah. Terutama 'teori mineral' dan 'hukum minimum' Liebig yang diumumkannya pada 

tahun 1840 telah menghidupkan cabang ilmu kesuburan tanah. Sekaligus dia berhasil 

menumbangkan 'teori humus' Thaer yang diajukan 30 tahun sebelumnya. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Di bawah asuhan ilmu kimia, pengajian tanah maju dengan pesat. Ilmu tanah 

berhutang budi kepada ilmu kimia atas sumbangannya berupa metode dan tatacara 

penelitian serta hukum dasar kimia yang diterapkan pada tanah selaku medium produksi 

pertanaman. Akan tetapi di balik keberuntungan ini terdapat kerugian yang tidak kecil. 

Pengaruh ilmu kimia yang begitu kuat telah menghambat perkembangan pengajian ilmu 

tanah menjadi disiplin ilmiah yang hakiki dan mandiri. Pengajian tanah menjadi bawahan 

ilmu kimia. Disamping itu, konsep kimiawi hanya dapat memandang tanah sebagai bahan 

dan tidak dapat melihat tanah sebagai tubuh alam yang khas. Geologi juga memberikan 

saham pada kekeliruan konsep ini. Pada waktu menekuni tanah untuk menyidik mineral 

dan sibir batuan, seorang pakar geologi tidak memperdulikan hubungan tanah dengan 

lingkungannya. Tanah dianggapnya hanya berhubungan langsung dengan batuan dasarnya 

dan tidak ada faktor lain yang ikut menghadirkan tanah. 

 Ilmu fisika telah pula memberikan sumbangan yang sangat berarti kepada 

kemajuan pengajian tanah. Berbagai sifat fisika dan mekanika tanah yang penting dapat 

diungkapkan oleh ilmu fisika. Akan tetapi sebagaimana ilmu kimia, ilmu fisika juga 

memandang bahan dan bukan sebagai tubuh. 

 Kita tahu sekarang, bahwa pengajian dan penyelesaian persoalan tanah tidak 

semudah yang diduga orang sampai akhir abad ke-19. Membawa contoh tanah ke 
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laboratorium untuk dianalisis sifat-sifat kimia, fisika, mineralogi dan/atau biologinya 

belum dapat memecahkan persoalan. Demikian pula halnya membawa tanah ke rumah 

kaca untuk percobaan pot. 

 Tonggak sejarah penting berikutnya bagi perkembangan pengajian tanah datang 

pada pergantian abad ke 19 ke abad 20. Tonggak yang satu dipancangkan di Rusia oleh 

Dokuchaev dan murid-muridnya pada tahun 1883 dan tonggak yang lain dipancangkan di 

Amerika Serikat oleh Hilgard pada tahun 1877. Dokuchaev mempunyai latar belakang 

pendidikan geologi dan mineralogi, sedang Hilgard juga berlatar belakang pendidikan 

geologi, akan tetapi kemudian menguasai pula zoologi, botani dan agronomi (Joffe, 1949). 

Oleh kepeloporan kedua sarjana ini pandangan tentang hakekat tanah berubah dari bahan 

menjadi tubuh. Konsep tanah sebagai tubuh alam merupakan pembaharuan total atas 

pandangan sebelumnnya. Tanah bukan sekedar bahan kimiawi yang ditemukan di 

lapangan, bukan semata-mata substrat yang menghidupkan dan menghidupi tanaman, 

bukan hanya dunia jasad renik yang kaya raya dan bukan pula sekadar limbah batuan. 

Tanah adalah suatu kenyataan alam yang mandiri. Dia mempunyai asal-usul, dibentuk di 

bawah kuasa faktor-faktor lingkungan tertentu melalui proses khas dan teragihkan pada 

muka daratan dengan pola tertakrifkan (distributed with definable patterns). Tanah 

merupakan suatu sistem tanah terbuka menurut peredaran bahan dan energi. Kehadirannya 

tertumpu pada daya tanggap tubuh tanah terhadap kakas-kakas (forces) yang bertanggung 

jawab atas pembentukan tanah. Kesudahan tanggapan ini tersidik pada morfologi tubuh 

tanah (profil tanah) yang dibentuk oleh berbagai proses alihrupa dan alihtempat dakhil 

(internal transformation and translocation). 

 Pada waktu masih dikuasai oleh ilmu kimia, pengajian tanah menggunakan konsep 

statika. Buah penelitiannya adalah contoh tanah dari lapisan perakaran tanaman dan ruang 

kerjanya adalah laboratorium. Dengan konsep baru, ilmu tanah berurusan dengan dinamika 

tanah, berarti waktu menjadi faktor penting secara mutlak dalam menghadirkan sifat-sifat 

tanah. Pada tahana tunak dari keseimbangan dinamik (steady state of dinamic equilibrium) 

anasir-anasir tanah berada dalam keselarasan timbal balik (mutually adjusted) dan tubuh 

tanah mencapai taraf matang. Kematangan ini bersifat nisbi. Apabila kelakuan faktor-

faktor berubah maka proses penyelarasan timbal balik antar anasir berulang kembali 

menuju ke keseimbangan dinamik baru. Buah telaah kini adalah keseluruhan tubuh tanah 

dan ruang kerjanya adalah lapangan tempat tanah itu berada. Contoh tanah dan 
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laboratorium menjadi pelengkap penelitian, yang dapat meningkatkan daya sidik dan daya 

ramal. 

 Setelah berhasil melahirkan konsep khusus tentang hakekat tanah dan berhasil 

menguraikan hukum-hukum yang mengatur faktor-faktor pembentuk tanah, barulah ilmu 

tanah menjadi suatu disiplin ilmu yang benar-benar mandiri. Ilmu-ilmu kealaman yang lain 

seperti ilmu kimia, ilmu fisika, biologi dan geologi, bukan lagi 'bapak angkat' ilmu tanah 

melainkan alat. Bahkan kini matematika dan statistik sudah menjadi alat penting sekali dan 

lazim digunakan oleh ilmu tanah. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Ilmu tanah masih muda sekali, boleh dikatakan umurnya kini belum lebih daripada 

seabad. Akan tetapi dengan memiliki konsep baru itu maka sejak awal abad ke-20 ilmu 

tanah mengalami kemajuan pesat sekali. Dengan kelincahan dan kemahiran yang luar 

biasa, ilmu tanah memanfaatkan setiap kemajuan dalam ilmu-ilmu kealaman yang lain 

untuk memperkaya atau memperbaharui peralatannya. Bahkan kenyataan sosial dan 

ekonomi secara begitu cerdik dapat diramukan ke dalam ilmu tanah, misalnya yang 

dikerjakan oleh Prof. Edelman almarhum dalam bukunya 'Sociale en Economische 

Bodemkunde' (1949). Ada yang mengatakan, bahwa ilmu tanah berdiri di antara ilmu-ilmu 

tantang benda hidup dan tak hidup (Joffe, 1949).  

 Ilmu tanah memperoleh matra (dimension) lebih luas setelah klasifikasi dan 

pemetaan tanah berkembang pesat. Berkat fakta dan bukti yang terkumpul selama 

penjelajahan lapangan secara intensif di banyak kawasan dunia, konsep tanah sebagai 

sistem alam kemudian memperoleh kerangka baru sebagai sumberdaya alam. Dengan ini 

ilmu tanah tidak saja berada di antara alam biotik dan abiotik, akan tetapi merangkaikan 

kedua alam tadi. Dengan klasifikasi dan pemetaan tanah, segala penemuan atau rumusan 

kaidah memperoleh makna 'tempat' dan penyaluran informasi menjadi lebih mempan 

(effective) karena dapat mengikuti asas ekstrapolasi atau adaptasi. Hal ini jelas berguna 

sekali bagi penaburan ilmu dan teknologi tanah. Kebutuhan akan pendirian himpunan ilmu 

tanah, penerbitan majalah ilmu tanah, atau penyelenggaraan pertemuan ilmu tanah secara 

berkala, menjadi bukti nyata tentang kepentingan penyaluran informasi untuk perkem-

bangan ilmu tanah lebih pesat lagi. Misalnya, pertemuan ilmu tanah yang pertama kali 

diadakan di Indonesia berlangsung pada tahun 1930 di Yogyakarta. Salah satu majalah 

ilmu tanah tetua 'Soil Science' yang sekarang menjadi media penyiaran ilmu tanah yang 
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disegani, mulai terbit pada tahun 1916. Soil Science Society of America berdiri pada tahun 

1936 (catatan: Himpunan Ilmu Tanah Indonesia baru berdiri pada tahun 1961 dan itupun 

'hidup segan mati tak sudi'). 

 

 

HAKEKAT TRADISIONAL ILMU TANAH 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Ilmu tanah itu bermula dari sekumpulan pengalaman sederhana dalam lingkungan 

masarakat pedesaan yang serba sederhana pula. Kemudian dia beruntung dipungut dan 

dipelihara dalam lingkungan keningratan ilmu pengetahuan yang serba angker dan 

berwibawa di kota-kota agung, seperti Berlin, Paris, London, Moskwa dll. Akhirnya ilmu 

tanah menemukan dirinya di alam luas berupa hutan belantara, padang rumput, gurun, 

rawa, pegunungan tinggi dan lembah ngarai, berbekal kecendekiaan kebangsawanan ilmu 

pengetahuan. Panjang dan berliku-liku nian perjalanan yang harus ditempuh si bungsu ini 

untuk mencapai harkat diri sejajar dengan ilmu-ilmu kealaman yang lain yang sudah jauh 

lebih tua. Bak orang muda yang pandai berguru kepada orang tua dan orang tua yang 

pandai mewariskan ilmunya kepada orang muda. 

 Terbawa dari sejarah pertumbuhannya, secara tradisional ilmu tanah merupakan 

ilmu kealaman yang terikat erat pada budidaya tanaman. Sampai sekarang pun ilmu tanah 

diajarkan dalam lingkungan pertanian. Selama tanaman dibudidayakan pada tanah, selama 

itu pula pertanian memerlukan ilmu tanah. Memang ada budidaya tanaman tanpa tanah 

(soil less culture, hydroponics), bahkan sudah ada badan khusus yang membinanya, yaitu 

International Working Group on Soilless Culture berkedudukan di Wageningen, dan pada 

tahun 1976 telah menyelenggarakan konggresnya yang ke 4. Namun demikian sampai 

sekarang peranannya masih terbatas sekali. Teknik ini terutama diterapkan pada tanaman 

hias di kantor atau di rumah, disamping digunakan pada beberapa tanaman hortikultura dan 

florikultura di rumah kaca komersial. Untuk waktu panjang mendatang kebutuhan pangan 

tetap akan dicukupi dengan pertanian dengan tanah, apalagi kebutuhan kayu, karet, minyak 

nabati, teh dll. 

 Maka secara tradisional bidang kesuburan tanah menjadi bagian ilmu tanah yang 

terpenting dari segi kehidupan masarakat. Bahkan dalam pengertian orang awam, ilmu 

tanah adalah ilmu kesuburan tanah. Maka dari itu penelitian tanah yang bersifat 'murni', 
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baik dalam bidang kimia tanah, fisika tanah, mikrobiologi tanah maupun dalam genesis 

dan klasifikasi tanah, langsung ataupun tidak akan dijabarkan menjadi hukum, kaidah atau 

gatra kesuburan tanah. Konsekuensinya ialah, bahwa penyuluhan ilmu tanah pun semata-

mata ditujukan kepada para petani dan perusahaan-perusahaan pertanian. 

 

 

PROSPEK ILMU TANAH 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Dari ungkapan sejarahnya dan kenyataan persoalan yang dihadapi, timbulah 

berbagai pertanyaan yang mendasar tentang haridepan ilmu tanah. Sudahkah ilmu tanah 

mencapai akhir perkembangannya? Apakah ilmu tanah sudah menemukan tempat yang 

sesuai, baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan masarakat? 

Mungkinkah bidang pelayanan ilmu tanah diperluas, yang tidak saja meliputi bidang 

pertanian dalam arti luas, akan tetapi juga mencakup bidang kegiatan pemanfataan lahan 

yang lain? Kalau kemungkinan ini ada, apalagi jika perluasan bidang pelayanan ini sudah 

menjadi tuntutan masarakat, gatra tanah apa saja yang masih perlu diperhatikan? 

Bagaimana konsekuensi pandangan baru ini atas pendidikan dan penelitian ilmu tanah? 

 Sekelompok sarjana tanah Amerika Serikat pada tahun 1950 an mencoba menyusun 

suatu sistem klasifikasi tanah serbacakup (comprehensive), sehingga serba guna dan tidak 

hanya berguna untuk pertanian saja. Setelah meliwati beberapa tahap coba (approxi-

mations) dengan kerjasama internasional, akhirnya pada tahun 1975 terbit buku Soil 

Taxonomy yang dinyatakan sebagai 'a basic system of soil classification for making and 

interpreting soil surveys'. Buku ini disusun oleh Soil Survey Staff dan diterbitkan oleh Soil 

Conservation Service USDA sebagai Agriculture Handbook No. 436. Untuk membantu 

para pemakai, pada tahun 1982 oleh International Soil Museum di Wageningen diterbitkan 

buku saku Field Extract of Soil Taxonomy. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Saya sengaja menyinggung penerbitan Soil Taxonomy dengan maksud 

menunjukkan adanya suatu aliran pembaharuan yang makin kuat di kalangan para pakar 

dan ahli tanah. Mereka menginginkan pelayanan ilmu tanah yang luas dan tidak terbatas 

kepada pertanian saja. Berbagai kepentingan memerlukan tanah sebagai lapangan kegiatan 
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mereka, misalnya pendirian pemukiman, sanitasi lingkungan hidup, pembuatan jalan 

perhubungan darat dan penyelenggaraan perpajakan tanah. Pernah pada masa lampau tanah 

menjadi bahan telaah geologi. Maka tidaklah mustahil, bahwa sekarang ilmu tanah dapat 

menyediakan data tanah untuk kepentingan geologi. Tulisan-tulisan berikut ini 

menunjukkan kebenaran pendapat itu: semua karangan yang dimuat dalam majalah Soil 

Science 116 (3) 1973; buku Birkeland (1974), Pedology, weathering, and geomorphologi-

cal research, tesis Notohadoprawiro (1980), suatu hampiran pedologi untuk mengaji 

pendamparan dataran Bonorowo di Kedu Selatan, Jawa Tengah; Gerrard (1981), Soils and 

landforms, an integration of geomorphology and pedology. Sudah barang tentu teknik sipil, 

ekologi dan geografi memerlukan pengetahuan tentang tanah. 

 Isi buku-buku berikut ini cukup meyakinkan tentang terjadinya perubahan besar 

atas konsep ilmu tanah, yang telah dialami selama 25 tahun terakhir ini : Steur dkk. (1976), 

Bodemkartering, een kwaryeeuw onderzoek met boor en spade; Susan Limbrey (1975), 

Soil Science and Archaeologi; Western (1978), Soil Survey Contracts and Quality Control; 

Buringh (1979), Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions; Soil 

Management Support Service SCS USDA (1981), Soil resource inventories and 

development planning. Buku Hans Jenny (1980), The soil resource, origin and behavior, 

yang terbit sebagai Ecological Studies 37, kiranya dapat mewakili pandangan baru dalam 

ilmu tanah. 

 Akibat dari pembaharuan konseptualisasi ilmu tanah tidak ayal pula melanda 

pengajian tanah untuk pertanian. Hal ini misalnya, dapat dibaca dalam buku suntingan 

Greenland (1981), Characterization of soils in relation to their classification and 

management for crop production: examples from some areas of the humid tropics. Buku ini 

secara jelas berpangkal pada konsep, bahwa pengajian tanah untuk produksi pertanaman 

harus berlatar belakang klasifikasi dan geografi tanah. Hal ini secara baik sekali 

diungkapkan dengan satu kalimat, yang saya kutip 'By far the most important function of 

the soil surveying is to recognise, describe and map the soils occuring in any territory so 

that their capabilities for enduring land use can be properly assessed'. Ucapan 'enduring 

land use' secara tersirat menunjukkan, bahwa kita mementingkan soal dinamika tanah dan 

bukan statika tanah serta mementingkan kelancaran penyaluran informasi tanah yang 

tersirat dalam ucapan 'to recognise, describe and map the soils occuring in any territory'. 

Buku ini bersama dengan buku-buku yang mendahuluinya, seperti Sanchez (1976), 

properties and Management of soils in the tropics; anggitan Theng (1980), Soils with 
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variable charge; Uehara & Gillman (1981), The Mineralogy, chemistry and physics of 

tropical soils with variable charge clays, menegaskan, bahwa pengalaman atau teori yang 

berhasil diterapkan untuk pengelolaan tanah daerah iklim sedang perlu ditinjau kembali, 

sebelum diterapkan pada tanah daerah tropika. Hal ini disebabkan karena kebanyakan 

tanah tropika mempunyai daya tukar anion tinggi dan lempung yang dikandungnya 

bermuatan listrik yang berubah-ubah menurut pH. Maka segala teori tentang pengapuran, 

hubungan antara daya tukar ion dan dinamika hara atau kejituan penyerapan hara oleh akar 

tanaman, perlu dikaji kembali. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Ilmu tanah sendiri tidak luput dari pengaruh berbagai peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan masarakat. Pengaruh terpenting saat ini datang dari pengetatan penggunaan 

energi komersial yang berasal dari sumber energi fosil, khususnya minyak dan gas bumi. 

Ketersediaannya yang tidak melimpah lagi dan bersamaan dengan itu harganya yang 

membumbung tinggi mengharuskan orang memikirkan dengan sungguh-sungguh usaha 

penghematan pemakaiannya dan menggantinya dengan sumber energi lain yang dalam 

jangka waktu panjang belum akan terancam kepunahan, atau lebih baik lagi, yang bersifat 

terbarukan (renewable) dan sekaligus bernilai subekonomi (tidak komersial). Persoalan ini 

menimbulkan suatu dilema berat. Di satu pihak produktivitas usaha yang tinggi hanya 

dapat dipertahankan dengan masukan energi yang banyak, sedang di pihak yang lain energi 

yang mudah diperoleh di pasaran selama ini (minyak bumi) harganya terus meningkat dan 

menurut dugaan sudah akan terancam kepunahan pada masa mendatang yang tidak terlalu 

lama. 

 Persoalan energi yang langsung menjadi perhatian ilmu tanah ialah yang timbul 

dalam pengolahan tanah, pengawetan tanah dan air, pemupukan, ameliorasi dan reklamasi 

lahan. Ada empat pilihan yang terbuka untuk menghadapi persoalan ini: (1) Tetap 

menggunakan masukan energi tinggi, akan tetapi bersamaan dengan itu meningkatkan 

kejituannya berdasarkan keluaran energi (meningkatkan nisbah keluaran/masukan energi), 

(2) Mengurangi kebutuhan total energi dengan diversifikasi pertanaman atau dengan cara 

menyelaraskan cara pembudidayaan pertanaman, (3) Mengganti sebagian kebutuhan energi 

komersial dengan energi lain yang lebih murah atau yang persediaannya tidak atau belum 

terancam kelangkaan gawat, atau (4) Gabungan berbagai jalan. 
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 Pilihan pertama mensyaratkan dua hal pokok: (1) Mengusahakan macam tanaman 

atau kultivar yang berdaya tanggap tinggi terhadap masukan energi dan/atau (2) Mengatur 

masukan energi bertepatan dengan waktu tanaman, tanah atau keduanya berada dalam 

keadaan siap tanggap yang lebih baik. Dalam hal tanaman, keadaan siap tanggapnya dapat 

berkaitan dengan pola perubahan fisiologinya menurut pengaruh lingkungan hidupnya 

(misalnya cuaca atau musim). Dalam hal tanah, keadaan siap tanggapnya berkaitan dengan 

kadar lengas tanah yang berubah menurut cuaca atau musim, atau dapat diatur dengan 

irigasi atau pengatusan (drainage). Kadar lengas tanah yang merupakan faktor dinamik 

dalam menentukan konsistensi tanah, menetapkan kesudahan reaksi tanah terhadap 

pengolahan tanah. Kadar lengas tanah juga mempengaruhi ketersediaan hara tanaman 

(keterlarutan dan laju penyaluran ke akar), sehingga menjadi faktor dinamik pula dalam 

menentukan kejituan pemupukan. 

 Pilihan kedua mensyaratkan tiga hal: (1) Menyusun pola pergiliran pertanaman 

yang kebutuhan total masukan energi lebih rendah daripada kebutuhan total semula dengan 

budidaya tunggal, (2) Menyesuaikan bentuk budidaya dengan kemampuan lahan, dan/atau 

(3) merasioanalkan masukan energi. Menyesuaikan bentuk budidaya dengan kemampuan 

lahan dimaksudkan agar supaya bagian besar kebutuhanenergi telah dapat dipenuhi oleh 

lahan bersangkutan. Dengan kata lain, lahan tidak banyak memerlukan tambahan masukan 

energi untuk mendukung budidaya yang menggunakan lahan tersebut. Maka budidaya 

pengguna energi tinggi ditempatkan pada lahan berkemampuan tinggi, sedang lahan yang 

berkemampuan terbatas diperuntukkan guna budidaya pengguna energi terbatas. Misalnya, 

perkebunan yang tidak memerlukan pengusahaan yang terlalu intensif dan secara hakiki 

memiliki mekanisme pelestari diri dan habitat, sesuai bagi lahan berkemampuan terbatas 

(tanah kurang subur, lahan rentan erosi). Sebaliknya, hortikultura yang merupakan 

budidaya intensif sekali ditempatkan pada lahan yang berkemampuan tinggi (tanah subur, 

tidak banyak memerlukan usaha pengawetan tanah dan air). Merasionalkan masukan 

berarti membatasi masukan dan bersamaan dengan itu menerapkan cara pemasukan yang 

lebih mempan. Misalnya, pemupukan sebar (broadcasting) diganti dengan pemupukan 

setempat (localizad placement) dan pengolahan tanah intensif diganti dengan pengolahan 

tanah terbatas (minimum tillage) atau bahkan tanpa pengolahan tanah (zero tillage). 

 Sudah barang tentu pembatasan atau peniadaan pengolahan tanah hanya dapat 

dijalankan kalau keadaan struktur tanah dapat dipertahankan kebaikannya dengan tindakan 

agronomi (pergiliran pertanaman dan/atau menggunakan bahan ameliorasi tanah, yang 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 13

merupakan masukan pengganti yang bersifat lebih hemat energi daripada pengolahan tanah 

secara mekanik. Merasionalkan pemupukan secara luas telah dikaji dan dikembangkan 

oleh East-West Center di Honolulu, Hawaii USA, bekerjasama dengan sejumlah negara-

negar Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia (Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian 

UGM). Kegiatan ini dijalankan dengan proyek I.N.P.U.T.S. (Increasing Productivity Under 

Tight Supplies), yang dimulai tahun 1974 dan berakhir pada tahun 1979. 

 Pilihan ketiga mensyaratkan adanya sumber energi baru untuk mengganti sumber 

energi komersial. Akan jauh lebih menguntungkan apabila sumber energi baru itu bersifat 

terbarukan (renewable). Kepentingan yang mendesak akan penggunaan sumber energi baru 

dan terbarukan yang diprioritaskan pada energi pedesaan, dicetuskan dalam 'Nairobi 

Programme of Action'. Program ini kemudian didukung oleh FAO dalam sidangnya yang 

ke-21 di Roma dalam bulan November 1981 dan dipertegas kembali dalam sidang regional 

FAO untuk Asia dan Pasifik yang ke 16 di Jakarta dalam bulan Juni 1982. Sifat terbarukan 

selalu berkaitan maupun tidak, dengan alam hayati masa kini. Yang terpenting diantaranya 

ialah penyematan nitrogen udara secara hayati (biological nitrogen fixation) dan pendauran 

ulang limbah hayati (recycling of biological wastes). Pemanfaatan jazad renik penambat 

nitrogen udara, baik yang hidup bebas maupun yang hidup secara simbiosis dengan 

tanaman tinggi, terbukti dapat mengurangi banyak kebutuhan pupuk nitrogen buatan. 

Penggunaan kotoran hewan dan kompos sebagai pupuk organik tidak sedikit mengurangi 

kebutuhan pupuk buatan, khususnya pupuk N dan P. Di samping itu, pupuk organik dan 

juga mulsa limbah pertanaman menjadi prasyarat penting bagi penerapan pengolahan tanah 

terbatas atau nihil. Bahan-bahan itu juga berperan penting dalam pengawetan tanah dan air. 

Pengawetan air berarti pengurangan kebutuhan akan air irigasi, atau mendorong 

perkembangan pertanian tadah hujan. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Pertanian tadah hujan memanfaatkan energi alamiah berupa gravitasi sebaik-

baiknya untuk menyampaikan air secara langsung kepada petak pertanaman. Tidak perlu 

ada bendung atau waduk, tidak perlu ada jaringan saluran pembagian air. Maka juga tidak 

akan ada kerugian air karena hilang dalam simpanan dan penyaluran. Kehilangan air dalam 

saluran tersier sebanyak 30 % boleh dianggap sebagai gambaran umum kerugian air yang 

terjadi di jaringan tersier pada lahan pantai di Jawa. Hujan merupakan sumber air yang 

paling murah. Masalahnya ialah bagaimana menangkap air hujan sebaik-baiknya untuk 
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dialihrupakan menjadi lengas tanah yang berguna, mengawetkan lengas tanah sehingga 

memenuhi kebutuhan tanaman sampai hujan berikutnya jatuh dan kalau perlu membuang 

kelebihan air secara aman. Di sinilah peranan ilmu tanah menonjol. Ilmu tanah tidak 

pernah menganjurkan irigasi penuh, kecuali di daerah yang iklimnya terlalu kering selama 

seluruh musim tanam. Penggunaan sumber air untuk irigasi suplemental adalah cara 

pengelolaan yang paling baik, karena dalam cara itu sudah dipertimbangkan pengawetan 

sumber air dan pemerataan beban penggunaan antar berbagai sumber air. Hanya seorang 

pemalas dan pembohong sajalah yang langsung minta atau merencanakan irigasi penuh 

tanpa terlebih dulu memperhitungkan berapa bagian dari kebutuhan air yang dapat 

disediakan oleh hujan. Kalau diperlukan irigasi atau pengatusan, pengunaan irigasi 

gravitasi jauh lebih baik daripada penggunaan pompa yang memakan banyak bahan energi 

komersial. Apalagi kalau pompa dijalankan dengan energi listrik yang dikonversikan dari 

energi fosil berupa minyak. Kejituan konversi ini pada lazimnya tidak lebih daripada 35 %. 

Kebutuhan energi komersial untuk irigasi atau pengatusan dapat ditekan serendah-

rendahnya apabila listrik yang dipakai untuk menjalankan pompa berasal dari PLTA. 

Dalam hubungan ini ilmu tanah dapat berbicara banyak mengenai pengawetan sumber air 

untuk melestarikan PLTA. 

 Irigasi di daerah langka hujan perlu disertai kewaspadaan terhadap kemungkinan 

penggaraman tanah yang tidak ringan. Karena penguapan kuat, lambat laun terjadi 

pemekatan garam terlarut dalam air, yang kemudian mengendap dan melonggok dalam 

lapisan tanah atasan. Tanah yang semula normal berubah menjadi tanah garaman. Apabila 

pelonggokan garam mencapai kadar kritikal, tidak ada lagi tanaman yang dapat tumbuh, 

kecuali yang sangat tahan terhadap garam (misalnya pohon korma, bayam dan kapas) atau 

halofita sejati. Makin kering iklimnya (makin kuat penguapannya), makin tinggi kadar 

garam terlarutkan dalam air irigasi dan/atau makin lambat permeabilitas tubuh tanah, 

bahaya kegaraman makin besar. Pengetahuan tentang kimiawi air irigasi, laju penguapan, 

reaksi pertukaran antara larutan tanah dan kompleks jerapan tanah serta laju perkolasi air 

sepanjang tubuh tanah diperlukan secara mutlak bagi perencanaan irigasi di daerah kering. 

 Ilmu tanah berkepentingan dengan peningkatan kemempanan pemanfaatan energi 

matahari untuk fotosintesis, yang dapat meningkatkan penghasilan massa hayati (biomass). 

Peningkatan produksi massa hayati diperlukan untuk memperbanyak limbah pertanaman 

yang dapat didaurulangkan untuk memperbaiki produktivitas tanah, atau mempertahankan 

kebaikannya, seperti telah disebutkan di atas. 
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Hadirin Yang Terhormat, 

 Orang yang pernah berkendaraan melewati perbukitan napal (marl) atau gamping 

yang bertanah hitam, tentu merasakan ayunan khas bagaikan naik kapal laut. Hal itu 

disebabkan karena tanah semacam itu (vertisol) mempunyai konsistensi yang sangat goyah 

karena lempung montmorilonit yang merajainya. Waktu basah tanah ini mudah 

membengkak dan waktu kering mudah mengerut dan meretak lebar. Dengan pengetahuan 

tanah yang baik, perangai tanah ini dapat dikendalikan. Perubahan kadar lengas tanah 

dicegah jangan sampai terlalu besar agar konsistensinya lebih mantap, atau struktur tanah 

dibenahi sehingga mantap dengan bahan 'pembenah tanah' (soil conditioner). Berdasarkan 

peta tanah yang baik, rencana jalur jalan raya dapat menghindari daerah tanah semacam 

itu, atau kalau tidak mungkin menghindarinya, menetapkan ruas jalan mana dan berapa 

panjang yang memerlukan konstruksi khusus. Jadi peta tanah yang semula dibuat untuk 

pertanian, dapat dimanfaatkan oleh insinyur jalan raya. 

 Laporan pemairan tanah (soil survey) dan peta tanah bermanfaat pula untuk 

menyusun rencana tata permukiman. Misalnya, sanitasi lingkungan tempat tinggal perlu 

menetapkan berapa jarak aman antara sumur rumah tangga dan comber (septic tank), atau 

berapa comber yang mempan. Hal ini tergantung pada daya resap tanah atau laju antar 

airnya ke arah samping dan ke arah bawah, baik dalam keadaan tak jenuh maupun dalam 

keadaan jenuh. Peta tanah berisi petunjuk jalur dan jeluk (depth) penanaman jaringan pipa 

yang baik untuk membatasi kerusakan pipa karena korosi (menghindari tanah masam 

sulfidik atau sulfurik), atau kerusakan karena tekanan tanah (menghindari tanah vertik 

yang membengkak-mengerut kuat). Pemekaran kota dapat diatur sehingga tidak banyak 

menghabiskan tanah yang baik untuk pertanian. Peta tanah sebagai himpunan statistik 

tanah diperlukan dalam menyusun undang-undang agraria dan untuk melandasi petunjuk 

pelaksanaannya yang haus mencerminkan kekhususan kadaerahan. Informasi tanah yang 

terdapat dalam laporan pemairan tanah atau yang teringkas pada peta tanah, dapat 

dimanfaatkan untuk mengadilkan penetapan pajak tanah. Berdasarkan informasi itu 

taksiran nilai tanah atau tingkat pengembangan lahan (land development) yang telah 

dicapai, dapat dibuat secara lebih terandalkan (Bartelli, dkk., 1966). 
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KONSEPTUALISASI TRIDARMA ILMU TANAH 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Ada tiga faktor yang menyebabkan ilmu tanah berkembang pesat sejak kira-kira 

pertengahan abad ke 20 ini, baik dalam hal hakekatnya sebagai ilmu maupun dalam hal 

kegunaannya bagi masarakat luas. Faktor pertama ialah masukan teori ilmu-ilmu dasar 

secara mempan, seperti fisika, kimia dan matematika. Faktor kedua ialah pengakuan 

hakekat tanah sebagai sumberdaya alam terbarukan (renewable). Faktor ketiga adalah 

kemajuan yang sangat berarti dalam klasifikasi tanah dan penghimpunan informasi tentang 

tanah dalam bentuk peta tanah. 

 Peranan faktor pertama sangat berarti bagi ilmu tanah sendiri, yang menyebabkan 

ilmu tanah memperoleh kesanggupan besar untuk menghadapi berbagai persoalan tanah 

atau persoalan yang berkaitan dengan tanah. Salah satu bukti tentang hal ini yang paling 

menonjol dewasa ini ialah penemuan kenyataan, bahwa banyak tanah tropika menghendaki 

asas pengelolaan yang lain daripada yang dikembangkan berdasarkan teori dan 

pengalaman yang diperoleh di kawasan iklim sedang. Banyak tanah tropika dirajai oleh 

kompleks lempung bermuatan aneka (variable charge clay), yang tingkat dan tanda 

muatannya berubah menurut perubahan pH, sedang tanah kawasan iklim sedang dicirikan 

oleh kompleks lempung bermuatan tetap (permanent charge clay). 

 Dengan mengganti penggunaan asas Linnear (skala biner atau dikotomi) dengan 

asas numerikal (skala nominal, pencirian 'multistate', analisis 'cluster' atau analisis 

diskriminan ganda), klasifikasi tanah menjadi jauh lebih gayut dengan hakekat tanah 

sebagai sumberdaya alam. Hal ini pada gilirannya meningkatkan sekali nilai peta tanah 

sebagai sumber informasi. Dengan asas yang bertumpu pada matematika ini tidak saja 

melancarkan klasifikasi tanah (memilahkan tanah menjadi kelas-kelas), akan tetapi 

memudahkan pula alokasi atau identifikasi tanah (memasukkan tanah dalam kelas-kelas 

yang sesuai). Terlihatlah, bahwa faktor pertama berperanan pula meningkatkan peranan 

faktor ketiga (de Gruijter, 1977; Webster, 1979). Faktor kedua menyebabkan pengetahuan 

tentang tanah tidak mungkin diabaikan dalam rencana pembangunan dan pengembangan 

wilayah. Dengan kata lain, tanah menjadi bagian hakiki dari kebulatan kebijakan tataguna 

lahan. Disamping sebagai sumberdaya alam, tanah secara timbal balik menentukan nilai 

guna sumberdaya lahan yang lain. 
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 Faktor-faktor pemacu kemajuan ilmu tanah tersebut di atas menimbulkan sejumlah 

konsekuensi penting sekali atas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ilmu tanah di 

perguruan tinggi. Kurikulum ilmu tanah harus disusun dan pengajarannya harus 

dilaksanakan demikian rupa, sehingga : 

1. Memberikan bobot cukup banyak pada ilmu-ilmu dasar berupa fisika, kimia, biologi 

dan matematika 

2. Memberikan pengertian mendalam tentang tanah sebagai sumberdaya yang terbarukan 

dan bergatra serta berdaya guna ganda (tidak terbatas pada pertanian saja), sehingga 

pengajiannya pun harus bersifat serbacakup 

3. Pengajaran segala macam bidang ilmu tanah dapat dengan jelas memperlihatkan setiap 

sifat, kelakuan atau gejala tanah sebagai fungsi jeluk (depth function), fungsi tempat 

dan fungsi waktu (tanah sebagai sistem lapangan yang dinamik) 

4. Klasifikasi dan pemetaan tanah menjadi simpul semua bidang ilmu tanah 

5. Membuat acuan (modelling), analisis sistem dan teknik simulasi menjadi bagian 

penting dari kurikulum 

6. Kerja nyata lapangan berupa latihan membuat percobaan atau latihan pemairan 

(survey) memperoleh jatah waktu memadai 

7. Mampu melayani kebutuhan disiplin lain akan pengetahuan tanah. 

Penelitian tanah, apa pun segi dan tujuannya, perlu menggunakan deret faktor 

tahana (state factor sequences) menurut tempat dan waktu sebagai kerangka pengajian. 

Dengan kata lain, setiap hasil penelitian harus dapat didudukkan pada suatu sistem lahan 

tertentu yang tertakrifkan jelas (benchmark research). Hanya dengan demikian setiap 

penelitian tanah dapat menyumbang kepada inventarisasi sumberdaya tanah. Maka 

pengamatan, pengukuran dan percobaan lapangan menjadi sarana pokok penelitian tanah, 

sedang kegiatan laboratorium dan rumah kaca berfungsi sebagai sarana komplementer. 

Kalau penelitian terlalu dipusatkan pada laboratorium atau rumah kaca, kerumitan 

(complexity) persoalan yang sesungguhnya tidak dapat terungkapkan secara baik, karena 

permainan peluang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan diperoleh gambaran 

yang doyong (biassed). Karena selau berurusan dengan persoalan yang mempunyai tingkat 

kerumitan tinggi maka pada setiap peneliti tanah dituntut kemahiran membuat acuan yang 

akan melancarkan analisis sistem dan proses simulasi. 

Sejalan dengan yang telah dikemukakan di atas, peta tanah merupakan dokumen 

inventarisasi sumberdaya tanah yang sangat penting. Dengan bahan ini informasi tentang 
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keadaan atau potensi tanah di setiap tempat dapat disampaikan dengan mudah. Sudah 

barang tentu bagi mereka yang belum biasa menggunakan barang informasi seperti itu 

diperlukan sedikit latihan membaca peta tanah. Latihan ini terutama untuk mengerti 

tentang hubungan antar skala peta dan kategori satuan peta dan jumlah informasi yang 

dikandungnya di pihak yang lain. Masih banyak perencana atau penentu kebijakan 

tataguna lahan yang belum memiliki pengertian ini. Akibatnya ialah, ada yang menilai peta 

tanah melampaui nilai hakikinya. Terjadilah perencanaan atau penentuan kebijakan 

menjadi tak-jitu (inefficient). 

Peta tanah juga dapat dipakai sebagai bahan suapbalik (feedback) yanng penting 

kepada penelitian tanah. Dengan peta tanah dapat diadakan pengujian (verification) 

hipotesis program pembentukan tanah atau peranan faktor pembentukan tanah. 

Menurut pengamatan pribadi, yang mungkin saja memberikan gambaran doyong, 

para pakar tanah yang tidak menguasai pengertian tentang hakekat waktu dan ruang dari 

gejala tanah, tidak memiliki konsep serbacakup (comprehensive) yang diperlukan untuk 

menghadapi persoalan tanah yang bersifat luas. Mereka cenderung terpancang pada suatu 

pandangan yang memperlakukan gejala tanah sebagai kenyataan yang berdiri sendiri, baik 

pada skala waktu maupun pada skala ruang. Pandangan seperti ini tidak berguna untuk 

menyelesaikan persoalan tanah yang terkandung dalam rencana pembangunan atau 

pengembangan wilayah. Tidak sedikit pakar tanah yang cemerlang, namun sayang kurang 

produktif dalam melayani masarakat luas karena mempunyai kekurangan dalam hal 

konseptualisasi persoalan tanah secara makro. Dalam taraf laju pembangunan yang 

memerlukan percepatan, sebagaimana yang sedang dialami masarakat Indonesia, konsep 

makro diperlukan terlebih dulu untuk menyiapkan landasan yang sesuai bagi penerapan 

konsep mikro. 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Apabila pandangan ini dapat kita terima maka timbul konsekuensi penting berupa 

pembaharuan pengelolaan ilmu tanah. Yang pertama kita perlukan ialah memberikan citra 

baru pada disiplin tanah, yang semata-mata tidak berurusan dengan pertanian. Ruang 

lingkup perhatian ilmu tanah diperluas. Kemudian kita perlu memadukan semua bidang 

tanah yang ada di berbagai bagian atau fakultas, sehingga menjadi satu forum ilmu tanah 

yang produktif dan terarah. Ilmu tanah menjadi sumber konsep dan asas penguraian 

masalah. 
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 Misalnya, masalah irigasi dan pengatusan (drainage) dikembalikan kepada asasnya 

sebagai tindakan hidromeliorasi tanah. Maka saling tindak antara tanah dan air, dan 

selanjutnya pengaruh hasil salingtindak ini atas pertumbuhan tanaman, menjadi konsep 

telaah. Pemakaian air konsumtif oleh pertanaman, neraca air lahan, dinamika lengas tanah, 

pengawetan lengas tanah dan transformasi kimia dan biologi dalam tubuh tanah 

memberikan corak utama pada pengajaran, penelitian dan pelayanan pada masarakat di 

bidang irigasi dan pengatusan. Hal ini jelas terpisahkan dari urusan konstruksi 

bangunannya. 

 Pembukaan dan penyiapan lahan serta pengolahan tanah yag dikaji tanpa dasar 

yang mendalam tentang akibat fisika, kimia tanah, mikrobiologi tanah dan/atau 

pedogenesis yang dapat ditimbulkannya, menyimpang dari maksudnya atau kehilangan 

tujuannya. Mekanika tanah merupakan salah satu gatra (aspect) fisika tanah dan menjadi 

salah satu terapan keteknikan yang penting. Agar supaya mekanika tanah tidak menjurus 

menjadi suatu bidang keterampilan semata-mata dan tetap menjadi suatu bidang keilmuan, 

masukan fisika tanah secara sinambung sangatlah perlu. 

 Secara ringkas dapatlah dikatakan, bahwa konseptualisasi tridarma ilmu tanah 

memerlukan dua hal : (1) Pembenahan asas pembinaan ilmu tanah, dan  (2) Penyesuaian 

struktur pengelolaannya. Dapat dicatat, bahwa di Jepang, Korea dan negara-negara Asia 

pada umumnya ilmu tanah berada di Fakultas Pertanian. Pada sejumlah universitas di 

Amerika Serikat, ilmu tanah masuk 'Agriculture and Environmental Sciences' (Davis, U. of 

California) atau masuk 'Agriculture and Renewable Natural Resources' (U. of Arizona). 

Jadi pada kedua perguruan tinggi tersebut terakhir, ruang gerak ilmu tanah diperluas dan 

tidak hanya dalam pertanian saja. Di Amerika Serikat ada suatu ketentuan, bahwa seorang 

pakar tanah yang minta tanda pengakuan resmi dari Soil Science Society of  America wajib 

menunjukan tanda lulus mata ajaran fisika, biologi (termasuk botani), penyakit tanaman 

(mencakup gejala kahat hara), ilmu kebumian (earth sciences), statistik dan ilmu 

komputer.  

 Perlu saya tegaskan, bahwa saya berbicara ini tidak atas nama Departemen atau 

Jurusan Ilmu Tanah yang ada sekarang di Fakultas Pertanian. Saya berbicara atas nama 

Ilmu Tanah yang merupakan salah satu ilmu yang diasuh oleh Universitas Gadjah Mada. 

Yang saya kemukakan adalah kebijakan ilmu pengetahuan (science policy) dan 

pengelolaan penelitian (research management) untuk ilmu tanah. Mudah-mudahan tidak 

ada kaki yang terinjak oleh pidato pengukuhan saya ini.  

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 20

PENUTUP 

 

Hadirin Yang Terhormat, 

 Pidato pengukuhan ini belumlah sempurna kalau saya belum memanjatkan puji 

syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan RahmatNya kepada saya 

sekeluarga, sehingga saya mampu mencapai derajat dan kedudukan akademi tertinggi. 

Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya dan merasakan berhutang budi sedalam-

dalamnya kepada Pemerintah Republik Indonesia atas kepercayaannya kepada saya untuk 

memangku jabatan Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih 

setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada Senat Universitas Gadjah Mada dan Senat 

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada atas kesediaan mengusulkan kepada 

Pemerintah Republik Indonesia pengangkatan saya menjadi Guru Besar dalam Ilmu Tanah 

pada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.  

 Rasa terima kasih dan hormat sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada 

Almarhum Prof. Ir. R. Soegiman, Almarhum Prof. R. Soeroso Notohadiprawiro, Prof. Dr. 

Ir. H.A.M. Satari, Dr. Ir. Uup Sjafei Wiradisastra dan Prof. Dr. Sukaji Ranuwihardjo, 

M.A., waktu itu Rektor Universitas Gadjah Mada, atas bimbingan mereka sehingga saya 

berhasil mencapai derajat akademi tertinggi dalam Ilmu-Ilmu Pertanian. Akan tetapi hal itu 

tidak mungkin terjadi andaikata saya tidak dipersiapkan lebih dulu oleh para guru saya 

mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Untuk itu saya 

persembahkan kepada mereka semua penghargaan setinggi-tingginya. Senarainya akan 

terlalu panjang kalau saya sebutkan nama mereka satu demi satu. Namun ada beberapa 

nama yang perlu saya sebutkan secara khusus, yaitu Juffrouw Boekstal, waktu itu guru 

Europese Lagere School Tasikmalaya, Bapak R. Soebyakto, waktu itu guru SMP II 

Yogyakarta, Prof. Ir. Achmad Antono, waktu itu guru SMA Padmanaba Yogyakarta, 

Almarhum Prof. R. M. Iso Reksohadiprodjo, Almarhum Prof. Ir. Koesnoto Setjodiwirjo, 

Prof. Ir. Harjono Danoesastro, Almarhum  Prof. R. Soeroso Notohadiprawiro, Prof. Ir. 

Soepardi Soerjopoetranto, Prof. Ir. Soenarjo, Prof. Dr. Ir. Herman Johannes dan Prof. Ir. 

Ali Djojoadinoto. 

 Bagi mereka yang telah tiada saya mendoakan pengampunan atas semua dosa, 

pemberian pahala atas semua amal kebajikan dan pengaruniaan tempat selayak-layaknya di 

sisi Tuhan Yang Maha Pengampun dan Pengasih. Manusia boleh berencana namun Tuhan 

jualah Maha Penentu. 
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 Kepada semua teman sejawat, terutama Dr. Ir. Soeprapto Soekodarmodjo, 

Soemantri Wirjahardja, B.Sc., sekarang di BIOTROP Bogor, dan Ir. Suseno 

Prawirawardoyo beserta seluruh staf Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Gadjah Mada, saya merasa berhutang budi yang tidak ternilai. Karena dorongan anda 

sekalianlah saya dapat berada pada tangga akademi yang sekarang saya titi ini. Saya dapat 

menengok kebelakang dengan penuh kebanggaan kepada apa yang telah anda berikan 

kepada saya. Saya dapat melangkah secara mantap ke depan karena yakin, bahwa anda 

sekalian akan tetap bersama saya menunaikan tugas pendidikan, keilmuan dan 

kemasarakatan. 

Ibu dan almarhum ayah yang saya junjung tinggi dengan penuh kecintaan. 

Bimbingan ibu dan almarhum ayah yang menumbuhkan dalam diri ananda penghayatan 

kehidupan yang memperpadukan dua dunia kebiasaan yang sangat berlainan, terbukti 

bermanfaat sekali bagi hidup ananda dalam alam dewasa. Ibu membekali ananda dengan 

kaidah adat yang ketat mengikuti tradisi dan memupuk kebanggaan akan warisan nilai 

sosial-budaya nenek moyang. Almarhum ayah membiasakan ananda pada adat ‘pesisiran’ 

yang lebih bebas dan lebih mementingkan nilai yang dikembangkan oleh prestasi pribadi. 

Spektrum kehidupan yang begitu luas, yang dijadikan pengalaman sehari-hari ananda, 

telah menjadi sumber inspirasi ananda dalam membina keluarga dan karya. Tidak ada kata 

yang mampu memerikan betapa dalam rasa terima kasih ananda atas segala jerih payah ibu 

dan almarhum ayah untuk menjadikan ananda orang yang berguna dan mampu berdiri 

sendiri. Tak lain dan tak bukan iman ibu dan almarhum ayah yang teguh kepada Tuhan 

Yang Maha Esalah yang telah membawa ananda kepada derajat dan kedudukan akademi 

tertinggi. 

Isteri dan anak-anakku yang tercinta. Suami dan ayahmu bangga dan sangat 

bersyukur karena memiliki engkau bertiga. Kebahagiaan yang aku rasakan, motivasi untuk 

menjadi orang yang didengarkan orang lain, kemauan untuk berkarya lebih baik dan 

kemampuan untuk mencapai harkat diri yang lebih tinggi, semuanya bersumber dalam 

kehadiran engkau bertiga. Kita sama-sama tahu, bahwa aku tak kuasa memberikan kepada 

kalian kenikmatan duniawi yang melimpah. Akupun bukanlah suami dan ayah yang dapat 

menyediakan waktu cukup bagi kalian. Terimalah pidato pengukuhanku ini sebagai tanda 

bukti akan kehadiran kalian di hatiku, yang sekarang merangkum empat orang dengan 

kedatangan seorang anak menantu. 
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Hadirin Yang Terhormat, 

Terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin mendengarkan uraian saya ini. 

Semoga Tuhan selalu memberkahi kita semua demi kejayaan Universitas Gadjah Mada. 

 

ACUAN 

Bartelli, L.J., Klingebiel, A.A., Baird, J.V., & Haddleson, M.R. 1966. Soil Surveys and 
land use planning. SSSA dan ASA. Madison. xii + 196 h. 

Bennett, H.H. 1939. Soil conservation. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York. xvii 
+ 993 h. 

Birkeland, P.W. 1974. Pedology, weathering, and geomorphological research. Oxford 
University Press. London. xiii + 285.h. 

Buringh, P. 1979. Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions. 
Centre for Agricultural Publishing and Documentation. Wageningen. 124 h. 

de Gruijten, J.J. 1977. Numerical classification of soils and its application in survey. 
PUDOC. Wageningen. 117 h. 

Edelman, C.H. 1949. Sociale en economische bodemkunde. N.V. Noord-Hollandsche Uitg. 
Mij. 149 h. 

Gerrand, A.J. 1981. Soils and landforms. An integration of geomorphology and pedology. 
George Allen & Unwin. London. xviii + 219 h. 

Greenland, D.J. (penyunting). 1981. Caracterization of soils in relation to their 
classification and management for crop production: examples from some areas of 
the humid tropics. Clarendon Press. Oxford. xiv + 446 h. 

I.N.P.U.T.S. Proceedings. East-West Center:  

Ahmed, S. (koordinator). 1974. Planning and organization meeting. East-West   
Food Institute. Honolulu. 

Ahmed, S, & Sadiq, M. (penyunting). 1976. First review meeting. East-West Food 
Institute. Honolulu. 

Ahmed, S, & Gunasena, H.P.M. (penyunting). 1978. Second review meeting. East-
West Resource Systems Institute. Honolulu. 

Ahmed, S, Gunasena, H.P.M., & Yang, Y.H. (penyunting). 1979. Final INPUTS 
review meeting. Adaptinve production systems. East-West Resource 
Systems Institute. Honolulu. 

International Soil Museum (creutzberg, D., penyunting). 1982. Field extract of soil 
taxonomy. Wageningen. 95 h. 

International Working Group on Soilless Culture. 1977. Fourth international congress on 
soilless culture. Las Palmas 1976. 

Jenny, H. 1980. The soil resource. Origin and behavior. Springer-Verlag. New York. 
Ecological Studies 37. xx + 377 h. 

Joffe, J.S. 1949. Pedology. Pedology Publications. New Brunswick. xv + 662 h. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 23

Limbrey, S. 1975. Soil science and archaeology. Academic Press. London. xv + 384 h. 

Notohadiprawiro, R.M.T. 1980. Suatu hampiran pedologi untuk mengaji pendamparan 
dataran Bonorowo di Kedu Selatan, Jawa Tengah. Tesis doktor UGM. 

Russell, E.W. 1963. Soil conditions and plant growth. Longmans-Green and Co Ltd. 
London. xvi + 688 h. 

Sanchez, P.A. 1976. Properties and management of soils in the tropics. John Wiley and 
Sons. New York. x + 618 h. 

Soil Management Support Services, Soil Conservation Service, U.S. Department of 
Agriculture. 1981. Soil resource inventories and development planning. Proc. 
Workshop Cornell Univ. 1977-1978. Technical Monograph No. 1.  

Soil Science 116(3) 1973: 

Tedrow, J.C.F. The pedologycal record of quaternary environments. h. 133-134. 

Jackson, M.L., Gillette, D.A., Danielsen, E.F., Blifford, I.H. 

Bryson, R.A., & Syers, J.K. Global dustfall during the quaternary as related to 
environments. h. 135-145. 

Yaalon, D.H., & Ganor, E. The influence of dust on soils during the quaternary. h. 
146-155. 

Mulcahy, M.J., & Churchwand, H.M. Quaternary environments and soils in 
Australia. h. 156-169. 

Wade, K., & Aomine, S. Soil development on volcanic materials during the 
quaternary. h. 170-177. 

Salem, M.Z., & Hole, F.D. Some chemical and physical properties of certain soils 
of Afghanistan. h. 178-190. 

El-Attar, H.A., & Jackson, M.L. Montmorillonitic soils developed in Nile River 
sediments. h. 191-201. 

Gerasimov, I.P. Chernozems, buried soils, and loesses of the Russian Plain: their 
age and genesis. h. 202-210. 

Zonn, S.V. Environmental settings of the processes of lessivage, pseudo-
podzolization, and podzolization during the quaternary period in the 
western and north-western regions of the U.S.S.R. h. 211-217. 

Ugolini, F.C., & Schilichte, A.K. The effect of holocene environmental changes on 
selected western Washington soils. h. 218-227. 

Pons, L.J., & van der Molen, W.H. Soil genesis under dewatering regimes during 
1000 years of polder development. h. 228-235. 

van Zinderen Bakker, E.M., & Butzer, K.W. Quaternary environmental changes in 
Southern Africa. h. 236-248. 

Soil Survey Staff, Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture. 1975. Soil 
taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil 
surveys. Agriculture Handbook No. 436. 754 h. 

Steur, G.G.L. (penyuntmng). 1967. Bodemkartering. Een kwarteeuw on-derzoek met boor 
en spade. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 84 h. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 24

Theng, B.K.G. (penyunting). 1980. Soils with variable charge. New Zealand Society of 
Soil Science. Lower Hutt. xv + 448 h. 

Uehara, G., & Gillman, G. 1981. The mineralogy, chemistry, and Physics of tropical soils 
with variable charge clays. Westview Press. Boulder. xviii + 170 h. 

Webster, R. 1979. Quantitative and numerical methods in soil classification and survey. 
Clarendon Press. Oxford. Monographs on Soil Survey. x + 269 h. 

Western, S. 1978. Soil survey contracts and quality control. Clarendon Press. Oxford. 
Monographs on Soil Survey. viii + 284 h. 

 

«» 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)


