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Penanaman Tanah 

 Nama podsolik merah kuning, yang menjadi sangat terkenal di Indonesia sampai 

masyarakat awam ikut mengucapkannya, diperkenalkan untuk pertama kali dalam pustaka 

ilmu tanah Indonesia oleh Dudal & Soepraptohardjo (1957). Nama ini digunakan dalam 

sistem klasifikasi tanah susunan Baldwin dkk., (1938). Nama tanah ini akhirnya begitu 

teguh melekat dalam pikiran kebanyakan orang Indonesia, baik yang berurusan maupun 

yang merasa berurusan dengan tanah, sehingga nyaris tidak tergoyahkan oleh nomenklatur 

baru menurut sistem klasifikasi tanah yang lebih baik.  

 Sebelum nama podsolik merah-kuning masuk ke Indonesia, tanah itu masuk dalam 

golongan tanah lateritik. Van der Voort (1950) lebih suka menyebutnya tanah lateritik 

terdegradasi, yang menunjukkan persepsinya bahwa tanah itu telah mengalami kerusakan 

berat. Dames (1955) memakai nama tanah lateritik terpodsolisasi, yang juga 

mencerminkan suatu pendapat bahwa tanah tersebut telah menjalani proses pemunduran 

kesuburan. Memang banyak juga orang Indonesia, terutama yang awam, menyamakan 

tanah ini dengan tanah tanpa harapan.  

 Dalam sistem klasifikasi tanah USDA terbaru (1975, 1985) yang masih terus 

dikembangkan dengan kerjasama internasional untuk kesempurnaannya, tanah podsolik 

merah-kuning secara umum masuk dalam ordo ultisol. Dikatakan secara umum karena 

pada dasarnya nama tanah yang berasal dari sistem klasifikasi yang berbeda tidak mungkin 

dipadankan secara langsung dan lengkap. Hal ini disebabkan karena setiap sistem 

klasifikasi menggunakan seperangkat kriteria kelas yang berbeda. Andaipun kriteria sama 

akan tetapi hierarki penerapannya berbeda, hasil pembentukan kelas berbeda pula. Dalam 

sistem FAO/UNESCO tanah yang disebut ultisol terpilihkan menjadi dua satuan tanah 

utama, yaitu acrisol dan nitosol. Acrisol ialah kelompok yang lebih buruk, sedang nitosol 

ialah yang lebih baik.   

 Penggantian nama tanah atau pemakaian nama tanah baru karena perubahan sistem 

klasifikasi, bukan sekedar pengubahan sebutan menuruti mode atau selera, atau suatu ulah 

akademik, melainkan suatu pernyataan pembaharuan persepsi dan konsepsi tentang tanah. 
                                                            
1 Bulletin Pusat Penelitian Marihat. No. 6. 1986. 
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Perbaikan sistem klasifikasi membawa peningkatan kecermatan pengamatan, kejelasan 

pemberian, dan keterandalan penjabaran gejala tanah. Pengertian tentang tanah sebagai 

faktor dalam pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan ekstrapolasi pengalaman dari 

kawasan tanah yang satu ke yang lain menjadi lebih sahih (valid). 

 

Luas agihan 

 Luas total kawasan tanah podsolik merah-kuning di Indonesia sekitar 51 juta 

hektar, berarti kira-kira 27% luas daratannya. Di Sumatera saja luasnya hampir 21 juta 

hektar, jadi kira-kira 44% luas daratannya. 35% dataran rendah dan 77% lahan atasan 

Sumatera terdiri atas tanah ini (Muljadi & Arsyad, 1967). Ada yang memperkirakan 47% 

kawasan darat Sumatera terdiri atas tanah podsolik merah-kuning (Scholz, 1983). Dalam 

kenyataan tanah ini dapat lebih luas lagi kalau kita memakai kriteria kelas ultisol atau 

acrisol dan nitosol, karena mungkin sebagian yang disebut latosol menurut sistem 

klasifikasi lama masuk dalam kelas itu.  

 Harkat suatu sumberdaya ditentukan oleh kemampuan (mutu), jumlah total yang 

tersedia, dan agihan geografinya (geographical distribution). Mengingat luas total dan 

agihan geografinya yang membentuk satuan hamparan luas, tanah ultisol mempunyai arti 

penting bagi pembangunan pertanian Indonesia. Betapapun rendah kemampuannya, 

merupakan sumberdaya yang tidak boleh diabaikan.  

 

Harkat Kemampuan 

 Ultisol mengandung berbagai kendala berat untuk budidaya tanaman yang saling 

berkaitan. Hal ini menuntut penanganan serentak. Menyelesaikan satu kendala tanpa 

menghiraukan yang lain justru dapat menimbulkan persoalan yang lebih berat. Segala 

persoalan yang muncul dalam ultisol bersumber pada sejarah pembentukannya. Tanah ini 

dibentuk oleh proses pelapukan dan pembentukan tanah yang sangat intensif karena 

berlangsung dalam lingkungan iklim tropika dan subtropika yang bersuhu panas dan 

bercurah hujan tinggi. Vegetasi klimaksnya adalah hutan rimba.  

 Dalam lingkungan semacam ini reaksi hidrolisis dan asidolisis serta proses 

pelindian (leaching) terpacu kuat. Asidolisis berlangsung kuat karena air infiltrasi dan 

perkolasi mengambil CO2 hasil mineralisasi bahan organik berupa serasah hutan dan hasil 

pernafasan akar tumbuhan hutan. Menurut Hardon (cit. Volobuev, 1964) produksi tahunan 
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bersih bahan ogranik dalam hutan primer tropika di Jawa ialah 25 ton ha-1. Longman dan 

Jenik (1974) menyebutkan angka rerata 20 dengan kisaran 10-50 ton ha-1  th-1 bahan kering 

untuk hutan tropika di dunia. Produksi serasah tahunan dalam hutan menurut Volobuev 

(1964) berkisar antara 1 dan 4% dari biomassa total. Longman dan Jenik (1974) 

mengajukan angka biomassa total hutan tropika sebesar rerata 450 ton ha-1 bahan kering 

dengan kisaran 60-800 ton ha-1. Maka produksi serasah tahunan dapat diperkirakan 

minimum 0,6 dan maksimum 32 ton ha-1 dengan kisaran tengah 4,5 hingga 18 ton ha-1. 

Volobuev (1964) menyebutkan bahwa jumlah akar yang lapuk tiap tahun daam hutan yang 

telah berkembang penuh kira-kira sama dengan jumlah serasahnya. Angka ini dapat 

memberikan bayangan betapa besar produksi CO2 dalam mineralisasi bahan organik hutan 

dan konsekuensinya atas intensitas reaksi asidolisis dengan mineral tanah. Asidolisis 

diperkuat dengan asam organik yang dihasilkan oleh perombakan bahan organik yang 

tidak sempurna. Kemasaman serasah juga berkaitan dengan jenis tumbuhan yang 

menghasilkannya. Ini bergantung pada imbangan gugus asam dengan gugus basa yang ada 

dalam jaringan. Ada tumbuhan yang menghasilkan serasah masam (misalnya conifera) dan 

ada yang menghasilkan serasah tidak masam (misalnya pohon kayu keras). Pembandingan 

tumbuhan masam dengan yang tidak masam menunjukan bahwa yang masam berkadar Ca, 

Mg, K dan P jauh lebih rendah sedang N jauh lebih tinggi dari pada yang tidak masam 

(Luts dan Chandler, 1951). Memang fakta telah menunjukan bahwa banyak tanah hutan 

bersifat masam (Ulrich,1983).    

 Pelapukan masam di dalam hutan membebaskan basa dari mineral tanah secara 

cepat. Apabila hal ini berlangsung dalam suatu lingkungan yang berdaya lindi kuat pada   

akhirnya terbentuk tanah masam yang miskin hara. Ai, Fe dan Mn menjadi banyak 

terbebaskan dan dapat melonggok dalam jumlah yang meracun tanaman. Persoalan yang 

bertambah berat apabila bahan induk tanah sudah bersifat masam dan kersikan 

(siliceous).Justru inilah yang terutama dijumpai di Sumatera. Nama ultisol dan acrisol 

dipilih untuk mengisyaratkan keadaan tanah yang buruk. Suku formatif ult dalam ultisol 

diambil dari kata Yunani ultimulus yang berarti akhir atau terakhir. Suku formatif acr 

dalam acrisol diambil dari kata Yunani akros yang berarti pada akhirnya, yang dijabarkan 

menjadi makna "pelapukan luar biasa". Acr juga dapat diambil dari kata Latin acris yang 

berarti sangat masam, yang dijabarkan menjadi makna :kejenuhan basa rendah" (USDA, 

1975; Fitz Patrick, 1980). Suku formatif ini dalam nitosol diambil dari kata nitidus dalam 

bahasa Latin yang berarti mengkilat untuk menunjukkan salah satu cirinya yang khas, 
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yaitu satuan struktur gumpal bermuka mengkilat (Fitz Patrick, 1980). Jadi, nama nitosol 

tidak mengisyaratkan keadaan tanah yang buruk seperti kedua nama tersebut di atas. Maka 

nitosol adalah tanah podsolik merah-kuning yang lebih baik dari pada yang masuk acrisol. 

 Ciri tanah ultisol yang terutama menjadi kendala bagi budaya tanaman ialah : 

1. pH rendah 

2. Kejenuhan Al tinggi ; kemungkinan besar juga Fe dan Mn aktif tinggi 

3. Lempung beraktivitas rendah (LAC) bermuatan  terubahkan (variable charge) 

4. Daya semat terhadap fosfat kuat 

5. Kejenuhan basa rendah ; kadar Cu rendah dalam tanah yang berasal dari bahan induk       

masam (feksil) atau batuan pasir, sedang kadar Zn biasanya cukup namun cenderung       

terilluviasi dalam horison B (Aubert & Pinta, 1977) ; Krauskopf, 1979). 

6. Kadar bahan organik rendah dan itupun terlonggok dalam lapisan permukaan tipis        

(horison A tipis) dan dengan sendirinya kadar N pun rendah serta terbatas dalam        

lapisan permukaan tipis itu 

7. Daya simpan air terbatas 

8. Jeluk (depth) efektif terbatas, terutama pada acrisol yang horison ariliknya       

berkembang tegas dan dangkal 

9. Derajat agresi rendah dan kemantapan agregat lemah (Notohadiprawiro, 1973), yang       

menyebabkan tanah rendah (susceptible) terhadap erosi yang menjadi kendala pada       

lahan belerang, dan rentan terhadap pemampatan (compaction) yang menjadi       

kendala, baik pada lahan berlereng, maupun pada lahan yang datar. 

 Lempung beraktivitas rendah dan bermuatan terubahkan menyebabkan tanah 

berkelakuan kimiawi khusus yang menimbulkan persoalan rumit berkenaan dengan usaha 

ameliorasi kimiawi (pemupukan, pengapuran, pembenahan struktur). Kerentanan terhadap 

terhadap erosi menyebabkan risiko erosi meningkat di atas proporsional karena komponen 

kesuburan tanah yang sudah terbatas itu justru terkumpul dalam lapisan permukaaan, tipis 

dan merosot tajam ke arah bawah tubuh tanah. Ini berarti bahwa simpanan kesuburan 

berada pada kedudukan yang paling mudah terserang erosi. Maka untuk tanah ini 

pengertian laju erosi terbolehkan (permissible rate of erosion) perlu ditinjau kembali. Laju 

erosi terbolehkan penting karena menjadi dasar perancangan pemanfaatan lahan yang 

memberikan peluang lebih banyak untuk memilih jenis pemanfaatan yang lebih memenuhi 

kebutuhan atau keinginan penduduk. 
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Pemanfaatan 

 Dalam menghadapi tanah berkemampuan rendah dan berkendala banyak semacam 

ultisol ini, ada dua sistem pemanfaatan yang dapat dipilih. Pertama, membenahi 

kemampuan tanah sehingga serasi dengan macam pemanfaatan atau bentuk penggunaan 

yang diinginkan. Kedua, memilih macam pemanfaatan atau bentuk penggunaan yang dapat 

diadaptasikan pada kemampuan asli tanah. Sistem yang pertama dapat disebut 

menggunakan teknologi masukan tinggi (high-input technology), sedang sistem yang 

kedua menerapkan apa yang dikenal dengan teknologi masukan rendah (low-input 

technology) atau teknologi hemat energi. 

 Teknologi tradisional yang paling cocok diterapkan pada kawasan iklim tropika 

basah bertanah miskin dan berlahan datar ialah budidaya ladang. Teknologi ini mengicak 

(simulate) kelakuan alam yang hutan berperan mendaur-ulangkan hara dan memugar 

kandungan hara lapisan perakaran. Maka rotasi tanaman semusim dengan hutan menjadi 

inti sistem perladangan. Kadang-kadang sebagian rotasi dijadikan kebun tanaman untuk 

cagar penghidupan sewaktu ada kegagalan pada pertanaman semusim. Selama luas lahan 

cukup untuk melangsungkan suatu masa rotasi, perladangan tidak mengganggu 

produktivitas sumberdaya tanah dan kehidupan subsisten dapat bertahan. Perladangan 

menjadi perusak produktivitas sumberdaya tanah setelah suatu masa rotasi yang diperlukan 

tidak dapat dipenuhi karena kesempitan lahan, atau setelah perladangan terdesak ke daerah 

atasan atau perbukitan yang berlerng-lereng. Sistem perladangan tidak memiliki komponen 

pengawetan tanah dan air. Akibatnya, sistem perladangan tidak mampu lagi memenuhi 

kebutuhan subsisten keluarga tani, lahan perladangan menjadi terbengkalai karena keluarga 

petani terpaksa mencari tambahan pendapatan di luar usaha tani, dan akhirnya lahan 

perladangan diserbu alang-alang. 

 Sejak itu sistem perladangan dan peladangnya memperoleh sebutan perusak tanah 

dan tanah ultisol memperoleh predikat tanah yang paling menjengkelkan. Sebutan perusak 

tanah barnagkali lebih cepat diberikan kepada mereka yang dengan atau tanpa sadar telah 

memotong masa rotasi yang diperlukan, atau yang sengaja atau tidak mendesak peladang 

ke daerah berlereng-lereng, tanpa memberikan bekal ketrampilan dan modal serta 

kesempatan kepada para peladang untuk mengubah diri menjadi petani menetap. Predikat 

menjengkelkan mungkin lebih tepat diberikan kepada para peneliti yang tidak kunjung 
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menciptakan suatu sistem budidaya dan teknologi produksi yang pantas (appropriate) 

diterapkan pada tanah ultisol. 

 Introduksi tanaman karet ke Sumatera pada tahun 1910 dan pencetakan sawah 

beririgasi di daerah kolonisasi Metro di Lampung telah dapat memperbaiki citra tanah 

ultisol (Scholz, 1983). Hikmah yang dapat kita petik dari kenyataan ini ialah : (1) Karet 

dan kemudian pertanaman pohon (tree crops) yang lain memberikan petunjuk adaptasi 

pada faktor lingkungan fisik, dan (2) Sawah beserta galengan dan terasnya membrikan 

petunjuk pengelolaan air, pengawetan tanah dan pembangkit (generation) produktivitas 

hakiki tanah. Keduanya menjadi komponen utama teknologi hemat energi. Komponen 

yang lain adalah bioteknologi tanah yang cukup manipulasi aktivitas jasad renik tanah 

untuk memperbaiki produktivitas tanah dan menyuli (substitute) masukan kimiawi dan 

mekanik dengan mekanisme biologi. Hal ini juga dikenal dengan sebutan "organik 

farming" atau "biological systems of crop production" (Lynch, 1983 ; Bezdicek dkk., 

1984). 

 Teknologi hemat energi justru lebih maju dan lebih canggih daripada teknologi 

masukan tinggi yang biasanya boros energi. Yang dipakai secara boros dan perlu dihemat 

ialah energi fosil (tak-terbarukan) atau disebut juga energi komersial karena harus dibeli. 

Untuk sulihnya digunakan energi subekonomi berupa energi matahari dan energi 

terbarukan yang dibangkitkan dengan proses mikrobiologi. Ini berarti bahwa produktivitas 

hakiki tanaman dan mekanisme biologi untuk memanfaatkan energi alam harus 

dikembangkan secara penuh. Sistem pertanian harus dikembalikan kepada hakekatnya 

sebagai suatu industri penghasil energi lewat kemampuan menyemat energi matahari. 

Untuk ini diperlukan penciptaan suatu teknologi produksi inovatif yang dapat 

menghilangkan ketergantungan pertanian secara berlebihan pada energi fosil (Anon, 1980). 

Rekayasa genetik menjadi salah satu komponen terpenting teknologi semacam ini. Di satu 

pihak rekayasa ini menciptakan jenis tanaman yang unggul dalam hal efektivitasnya 

menstranformasikan energi tergunakan, dan daya toleransi atau "avoidance" menghadapi 

kendala habitat yang menumbuhkan efisiensi pemanfaatan air dan hara yang tersediakan 

secara alami. Di pihak lain rekayasa ini menciptakan jenis jasad renik unggul dalam hal 

kemampuan melaksanakan fungsi biotik khusus untuk memperbaiki keadaan lingkungan 

hidup. Hal ini akan dibahas dalam suatu lokakarya internasional SCOPE (Scientific 

Commitee on Problem of the Environment) bekerjasama dengan COGENE (Commitee on 

Genetic Experimentation) (SCOPE, 1986). 
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 Sistem pertanian berteknologi masukan rendah tidak mengarah kepada 

penambangan tanah (soil mining), karena masukan kimiawi tetap diadakan. Untuk tanah 

mineral masam kawasan tropika, teknologi masukan rendah merupakan perangkat teknik 

budidaya yang dapat menghasilkan 80% hasil maksimum dengan menggunakan species 

dan varietas tanaman tenggang masam (acid-tolerant) dan menggunakan tanah serta 

masukan kimiawi secara palming efisien. Teknik ini mencakup antara lain membatasi 

pengapuran dan kapur digunakan sebagai pupuk biasa, inkulasi mycorrhiza sebagai bagian 

dari pengelolaan P yang efisien, menggunakan penyematan N oleh legum secara 

maksimum dengan rhizobia tenggang masam, memperhatikan kebutuhan tanaman akan S 

dan unsur hara mikro, dan mendaurulangkan hara (Sanchez & Salinas, 1981). 

 Berkenaan dengan masalah itu terbit suatu buku yang isinya sangat merangsang 

karena ekstrim, berjudul "The One-Straw Revolution" karangan Masanobu Fukuoka 

(1985). Ia menganjurkan budidaya alamiah (natural farming) yang menganut 4 asas : 

1. Tidak mengolah tanah dan membiarkan tanah mengolah dirinya sendiri. Hal ini 

dibangkitkan dengan jalan menggiatkan menembusi tanah dan mendorong kegiatan 

jasad renik, binatang kecil serta cacing tanah mengagregasikan zarah tanah dan 

mengaduk-aduk tanah (dikenal dengan istilah biotic pedoturbation; Boul dkk, 1980). 

2. Tidak memakai pupuk buatan dan kompos yang dibuat. Membiarkan tanah memelihara 

sendiri kesuburannya secara alamiah menuruti daur teratur kehidupan tumbuhan dan 

binatang. Ini dicapai dengan menanam tumbuhan legum penutup tanah, 

mengembalikan jerami atau sisa pertanaman ke tanah, dan menambahkan kotoran 

unggas sedikit. 

3. Tidak menyiang secara mekanik atau dengan herbisida. Gulma memang harus 

dikendalikan, akan tetapi jangan dimusnahkan. Untuk ini digunakan mulsa, penutup 

tanah legum sebagai tanaman sela, dan penggenangan sementara. 

4. Tidak menggantungkan diri pada pestisida, terutama yang tahan lama dan yang 

merupakan racun berspektrum luas. Penghampiran masuk akal terhadap pengendalian 

hama dan penyakit ialah menumbuhkan pertnaman yang kuat dalam lingkungan yang 

sehat. Alam yang dibiarkan sendiri berada dalam keseimbangan sempurna dan 

meskipun hama dan penyakit tetap ada namun tidak akan berkembang menjadi 

malapetaka yang memaksa pemberantasan dengan obat. 

Suatu gatra penting budidaya organik (organic farming) ialah memelihara dan 

meningkatkan kadar bahan organik tanah. Hal ini dapat dicapai dengan mengusahakan 
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kultur campuran dan pergiliran tanaman. Meningkatkan bahan organik tanah dengan 

sendirinya meningkatkan kadar N, S dan P karena lebih daripada 98 % N, 60 - 95 % dan 25 

- 60% P berada dalam kombinasi organik (Schroeder, 1984). Laporan USDA dari 

Missouri, misalnya membuktikan bahwa monokultur jagung terus menerus tanpa pupuk 

organik menurunkan kadar bahan organik tanah menjadi 1,45 % dibandingkan dengan 

pergiliran 3 tahun/gandum/Trifolium pratense (clover merah) juga tanpa pemupukan 

organik yang berkadar bahan organik tanah 3,31 % (Lynch, 1983). 

 Uji lapangan di Hawaii untuk memberantas penyakit busuk akar pada papaya 

menunjukkan keberhasilan pengendalian biologi dengan alih tanah (soil transfer). Tanah 

yang diambil dari lapangan yang penyakit itu tidak berjangkit (suppressive soil) dapat 

memberantas penyakitnya apabila dicampurkan pada tanah yang terjangkiti prnyakit 

tersebut (conducive soil). Jadi, di sini digunakan asa antagonis biologi. Juga telah 

dikembangkan insektisida mikrobia dan jamur yang mampu menjerat nematoda (Lynch, 

1983). 

 Dengan teknologi yang tersedia sekarang dan dalam keadaan ekonomi dewasa ini 

memang masih jauh dari kemungkinan memenuhi seluruh kebutuhan N pertanaman lewat 

penyematan N simbiotik. Namun dengan legum hijauan ternak yang dikelola wajar dalam 

keadaan terbaik, N yang diperoleh dengan simbiosis dapat mengganti 25 - 50% N pupuk 

yang diperlukan sistem pertanaman berdaya hasil tinggi yang ada saat ini (Heichel & 

Barnes, 1984). 

 Adapun istilah yang dipakai, teknologi masukan rendah, teknologi hemat energi 

budidaya organik, budidaya alamiah, atau budidaya sistem biologi, semuanya 

menggunakan konsep holostik, yang menyatukan anasir fisik, biologi dan sosio ekonomi 

menjadi satu kesatuan sistem produksi hayati. Pandangan inilah yang diperlukan untuk 

menangani tanah berkemampuan alamiah rendah dan mengandung kendala ganda yang 

saling berkaitan, seperti tanah ultisol. Kita memerlukan pembaharuan persepsi secara 

menyeluruh tentang pengembangan sumberdaya lahan, kalau kita ingin berhasil 

membangun pertanian di Sumatera, karena Sumatera bukan Jawa/Bali. 

 Sumatera berbeda dengan Jawa/Bali tidak saja dalam hal lingkungan fisik (geologi, 

tanah, iklim, hidrologi), akan tetapi juga berbeda dalam hal tradisi pertanian, sejarah sosial-

budaya, dan keragaman suku-bangsa. Kontras kepentingan sektoral, bahkan antar 

subsektor dalam satu sektor kegiatan, lebih menonjol ke Sumatera Utara daripada di 

Jawa/Bali. Di dalam sektor pertanian ada kontras kepentingan antar pertanian lahan 
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atasan/kering dan lahan bawahan/basah, antara pertanian rakyat menetap dan perladangan, 

dan antara pertanian rakyat dan perkebunan besar, baik negara maupun swasta, yang luas 

pukuhan ribu hektar tiap kebun tidak ada bandingnya di Jawa/Bali. Kontras antar sektor 

terdapat antara pertanian dan eksploitasi besar-besaran hutan alam, antara pertanian/ 

kehutanan dan pertambangan, khususnya minyak dan gas bumi, dan antara perikanan 

pantai serta laut dan eksploitasi minyak dan gas bumi lepas pantai. Diperlukan suatu 

tataguna lahan yang benar-benar matang untuk mengendalikan berbagai kontras 

kepentingan itu, agar tidak berkembang menjadi benturan kepentingan yang tidak ada 

habisnya. Tanpa kendali yang bijaksana berdasarkan undang-undang, peruntukan 

penggunaan lahan akan menjadi pergulatan kekuatan antar kepentingan yang bersaing atau 

bertentangan. Yang pertama-tama menderita akibat pergulatan itu ialah lingkungan. 

Kemunduran lingkungan akan mempertajam pergulatan untuk merebut lahan yang masih 

baik (Notohadiprawiro,1986). 

 Sumatera yang 44 - 47% luas daratannya dan 77 % luas lahan atasannya ditempati 

oleh ultisol tidak akan tahan menghadapi pergumulan antar kepentingan tersebut di atas. 

Fakta ini memberi petunjuk kuat bahwa rencana tataguna lahan harus daiadakan segera. 

Tataguna lahan ultisol tidak akan tahan menghadapi pergumulan antar kepentingan 

tersebut di atas. Fakta ini memberi petunjuk kuat bahwa rencana tataguna lahan harus 

daiadakan segera. Tataguna lahan pertama-tama ditujukan kepada pengendalian 

perladangan karena keadaan sudah tidak mengijinkan untuk melaksanakannya, dan 

pengaturan eksploitasi hutan alam yang memuat kriteria konversinya menjadi bentuk 

penggunaan lain. Dengan asa teknologi hemat energi atau keserasian ekologi, perkebunan 

merupakan bentuk penggunaan yang menempati prioritas pertama untuk dikembangkan. 

Perkebunan juga mudah mengimbas (induce) perkembangan industri pertanian hilir, baik 

untuk melayani pasar domestik maupun pasar manca negara. 

 

Beberapa fakta dan pengalaman 

 Dalam mengulas kebijakan pembangunan pertanian di negara sedang berkembang, 

Arulpragasam (1985) mengatakan bahwa teknologi produksi yang dipakai negara sedang 

berkembang untuk meningkatkan produktivitas pertanian ialah suatu teknologi yang 

ditawarkan oleh negara maju. Teknologi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan 

yang dihadapi negara maju berupa kelimpahan lahan modal serta kelangkaan tenaga kerja. 

Ketiga hal ini justru bertolak belakang dengan keadaan yang umum dihadapi negara 
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sedang berkembang. Jadi teknologi yang ditawarkan (supply-side technology) tidak cocok 

dengan teknologi yang diperlukan (demand-side technology). Teknologi sepadan 

(appropriate technology) merupakan teknologi yang dikembangkan dengan, atau memiliki, 

latar belakang sosio ekonomi dan sosiokultural yang sama atau mirip dengan yang ada 

ditempat teknologi itu akan diterapkan. Berbicara tentang pertanian India, Ghildyal (1984) 

mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat pembangunan pertanian rakyat ialah 

penjabaran hakekat pertanian menurut kaidah "ilmu barat" dan tidak menurut nilai 

setempat. Untuk membangun pertanian rakyat yang meliputi semua gatranya diperlukan 

suatu teori yang dapat mengaitkan sumberdaya alam, struktur sosial dan nilai budaya tanpa 

digantungkan pada  fungsionalisme. Teknologi yang tercipta dengan teori etnoteknologi 

karena bertolak dari persepsi manusia sebagai pencipta dan pelaku teknologi. 

 Teknologi yang bermatra tempat sebagaimana diajukan di atas, yang menjadi 

perantara antara ekologi dan faktor kemasyarakatan, oleh Carlstein (1982) dinamakan 

ekoteknologi. Etno atau ekoteknologi adalah teknologi permintaan, karena disamping 

didasarkan atas pengertian tentang bagaimana masyarakat menghayati lingkungan alamnya 

dan bagaimana mereka menundukkan diri di dalamnya, 

 Pengapuran untuk kawasan iklim tropika dan subtropika merupakan teknologi 

penawaran dari kawasan iklim sedang. Maka pengapuran kerapkali bukan strategi yang 

pantas dipilih untuk menanggulangi kendala berupaya kemasaman tanah dan keracunan Al 

di daerah tropika dan subtropika (Spain, 1986). Alasan yang diajukan ialah : 

1. Dalam tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut dan berdaya sangga lemah, 

kecukupan hara mikro seperti Zn, Cu dan B adalah marginal. Pengapuran seringkali 

berakibat negatip besar berupa mengimbas kekahatan hara mikro. 

2. Efisiensi biaya rendah, terutama untuk pertanaman yang hasilnya berharga jual tidak 

tinggi. 

3. Banyak cara agronomi yang mampu secara baik menanggulangi kendala produksi 

tersebut, yang efisien biayanya jauh lebih tinggi dan tinggi dan tidak mempunyai 

pengaruh sampingan yang buruk sebagaimana pengapuran. Misalnya, menanam 

kultivar tenggang masam dan kadar Al tinggi, pendaurulangan dan pengawetan basa, 

penanaman tumpang sari.  

Dapat ditambahkan alasan lain (Notohadiprawiro, 1973; Radjagukguk, 1983; 

Jutono, 1983; Sudarman dkk., 1986) yaitu: 
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1. Meskipun kemantapan dan tingkat agregasi debu dan lempung dalam ultisol rendah, 

namun nilainya pada kejenuhan H tinggi masih lebih baik daripada kejenuhan Ca 

tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pengapuran yang menaikkan kejenuhan Ca dan 

bersamaan dengan itu menurunkan kejenuhan H menyebabkan kemantapan dan tingkat 

agregasi debu dan lempung menurun. Ini berarti pengapuran meningkat kerentanan 

Ultisol terhadap erosi air dan pemampatan. 

2. Karena Ultisol merupakan tanah bermuatan terubahkan, kenaikan pH karena 

pengapuran menaikkan KPK. Neraca kation bergeser dari yang berada dalam larutan 

tanah ke bentuk terjerap. Untuk padi K larut air merupakan bentuk yang paling 

tersediakan. Maka pengapuran mengganggu penyerapan K oleh tanaman padi. 

3. Hidroksi-Al yang mengendap karena pengapuran bersifat sangat reaktif dan dapat 

menyemat fosfat dalam jumlah banyak. Akibatnya, ketersediaan P menurun. 

Pengapuran juga dapat secara tegas menurunkan ketersediaan P dari sumber yang 

bersifat basa, seperti pupuk fosfat alam, yang untuk dapat memasok P secara baik 

memerlukan medium tanah yang masam. 

4. Pengapuran meningkatkan laju dekomposisi dan mineralisasi bahan organik tanah. 

Sekalipun hal ini menguntungkan dilihat dari segi pemasokan N, S, dan P serta hara 

lain, akan tetapi keuntungannya berlalu singkat karena Ultisol hanya mengandung 

bahan organik sedikit. Keuntungan berbalik cepat menjadi kerugian karena persediaan 

bahan organik terkuras. Pengurasan ini berdampak negatif pula atas ketahanan Ultisol 

terhadap erosi air, karena bahan organik merupakan faktor penting dalam 

membangkitkan ketahanan ini, di samping H terjerap dan lempung. H terjerap juga 

menurun karena pengapuran, maka pengapuran melemahkan dua faktor ketahanan 

terhadap erosi. 

Hasil penelitian di Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa ketersediaan hara 

Zn, Cu dan Mn pada Ultisol menurun tajam karena pengapuran. Penurunan hara mikro ini 

pada gilirannya menurunkan berat kering tanaman padi gogo. Penemuan ini sejalan dengan 

pendapat Spait (1986) yang telah disebutkan di atas. 

 Santoso (1986) membuktikan bahwa mikorisa vesikular-arbuskular (endotropik) 

dapat menigkatkan P oleh kedelai pada tanah orthic acrisol. Inokulan yang dipakai ialah 

Glomus fasciculatus. Inokulum juga nyata menyatakan Al tertukarkan. Peranan terbesar 

tampak pada penambahan berat kering tanaman dengan pemberian 200 kg TSP ha-1. Dalam 
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hal ini peranannya setara dengan takaran kapur sebanyak 8,2 ton ha-1. Hasil penelitian ini 

menunjukkan prospek baik bioteknologi untuk menangani Ultisol.  

 Pengetahuan untuk meyusun komponen teknologi masukan rendah atau 

ekoteknologi atau budidaya organik telah terkumpul. Terserah kepada para peneliti untuk 

meneruskan langkah awal ini ataukah kita lebih suka mengimpor saja teknologi 

penawaran. Merakit teknologi penawaran jelas lebih mudah (bibit unggul, pemupukan 

berat, pengapuran, pestisida) dan barangkali tujuan dapat dicapai lebih cepat. Akan tetapi 

persoalan yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang tidak akan terbayar oleh 

mereka untuk menyelesaikannya. Sementara itu petani kecil di republik ini sebanyak 55% 

dari penduduknya akan tetap hidup dari kredit yang tidak terbayar dan subsidi.  
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