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PENGELOLAAN SUMBERDAYA TANAH  
UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI1 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

 

Pengantar 

 Tanah sebagai sumberdaya dalam kaitannya dengan industri dapat dipandang dari 

dua segi. Dari segi pertama tanah itu merupakan bahan mentah yang dapat diolah menjadi 

barang jadi. Di sini termasuk penggunaan tanah untuk membuat barang bangunan berupa 

bata, genting, dan pipa pengatus (drain pipes), dan untuk membuat barang tembikar 

keperluan rumah tangga seperti gentong, cowek, pot tanaman, dan barang kerajinan. Dari 

segi kedua tanah merupakan bentang medan tempat orang mengusahakan kehidupan. 

Dalam hal ini tanah memiliki dua gatra, yaitu ruang dan sumber kehidupan (habitat). 

 Dari segi pertama kaitan tanah dengan sektor industri sudah tampak jelas dengan 

sendirinya. Makna tanah sebagai ruang untuk industri juga mudah dimengerti, karena 

tanah menjadi lapangan untuk mendirikan pabrik. Kaitan tanah sebagai habitat dengan 

industri tidak terlihat semudah melihat kaitannya yang lain.Kaitan ini melewati lajur 

panjang dan tidak jarang berliku-liku. Sekalipun demikian ini tidak berarti bahwa kaitan 

tersebut kalah penting daripada kaitan yang lain, bahkan bolehjadi dapat disebut jauh 

lebih penting. Kaitan ini berlangsung antara dua sistem, yaitu tanah sebagai sistem alam 

dan industri sebagai sistem buatan. 

 
Batasan Industri 

Pengertian industri sangat luas. Kadang-kadang pertanian pun disebut industri, 

yang dijalankan untuk menghasilkan energi tergunakan dengan proses penyematan energi 

matahari oleh tanaman budidaya. Pertanian termasuk industri barang konsumsi karena 

menghasilkan barang yang dapat langsung dikonsumsi. Usaha jasa sering disebut industri 

pula, misalnya industri pariwisata. Biasanya istilah dipakai untuk menyebutkan usaha 

pembuatan (manufacturing). 

                                                           
1 Prasaran dalam Seminar Sumberdaya Alam. PAU Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah 

Mada. Yogyakarta 5-8 Februari 1987. 
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 Apabila pertanian dinamakan usaha produksi primer maka industri adalah usaha 

produksi sekunder dan tersier. Pertanian berfungsi memproduksi hasil panen, sedang 

industri berfungsi memproduksi hasik olahan. Dengan pengertian ini pertambangan 

berkedudukan setaraf dengan pertanian. 

 Industri dapat dipilahkan menurut sasaran pokok produksinya. Ada yang 

menghasilkan barang madya (intermediate goods), seperti bahan bakar, bahan bangunan 

dan bahan kimia. Industri barang modal ialah yang menghasilkan mesin, alat listrik, 

bangunan, dsb. Industri makanan, tekstil, kertas, dl. Termasuk industri barang konsumsi 

(Malassis, 1975). 

 Dalam prasaran ini sebutan industri dipakai secara longgar dengan mengecualikan 

budidaya tanaman, ternak, dan ikan, serta layanan jasa berupa perniagaan dan pengedaran 

(distribution). 

 
Batasan Pengembangan 

 Dalam pustaka ilmu-ilmu sosial-ekonomi-budaya Inggris banyak dipakai istilah 

“growth” (pertumbuhan), “development” (perkembangan) dan “progress” (kemajuan). 

Kedua istilah yang pertama dipungut dari biologi. Pertumbuhan berarti perubahan matra 

(dimensional change) yang dalam ekonomi biasanya ditetapkan berdasarkan pertambahan 

agregat ekonomi tertentu yang representatif dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan 

berarti perubahan struktur yang biasanya bersangkutan dengan perubahan bentuk 

organisasi produksi atau ragam produksi atau sistem sosioekonomi (Malassis, 1975). 

Kemajuan dapat berarti inovasi, peningkatan produktivitas faktor produksi, atau laju 

pertumbuhan atau perkembangan. Dalam kajian berjangka waktu, kemajuan telah tersirat 

dalam pertumbuhan atau perkembangan. 

 Pertumbuhan dan perkembangan saling tergantung. Oleh karena itu pengaruh 

faktor atas perubahan masing-masing sulit dipisahkan. Dalam prasaran ini kedua kejadian 

itu tidak dipisahkan dan bersama-sama dirangkum dalam istilah pengembangan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan uraian, namun tidak akan mengganggu analisis 

masalah. 
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Sumberdaya Tanah 

Sulit memberikan arti yang kena pada istilah sumberdaya. Unsur-unsur dunia fisik 

hanya mempunyai nilai kalau dikaitkan dengan penghuninya, yang bagi mereka unsur-

unsur itu merupakan lingkungan hidup. Dalam ekosistem manusia, orang menetapkan 

kegunaan berbagai unsur lingkungannya dan dengan demikian dia memberikan kepada 

unsur-unsur itu peranan sumberdaya (Chapman, 1969). Penetapan kegunaan itu dapat 

kerena naluri makhluk, misalnya udara untuk bernafas, air untuk minum, tumbuhan untuk 

makan. Dapat karena bakat rekayasa manusia, misalnya endapan mineral besi untuk 

membuat alat kerja, air untuk irigasi, minyak bumi untuk menggerakkan alat kerja atau 

sebagai bahan mentah membuat barang berguna. Dapat pula kerena kemampuan manusia 

berniaga, misalnya hutan untuk penghasil mata dangan kayu, tempat berpemandangan 

indah untuk usaha pariwisata. 

 Maka sumberdaya bukan semata-mata fakta fisik dan bukan pula semata-mata 

alam pikiran orang, malainkan hasik salingtindak antara keduanya. Secara umum 

bolehlah dikatakan bahwa sumberdaya adalah suatu cadangan pemasok bahan atau benda 

yang diinginkan, yang dapat diperoleh (Menard, 1974). Dengan demikian sumberdaya 

bersifat nisbi, bergantung pada jumlah orang yang memerlukan, kebutuhan dan keinginan 

orang, nilai kehidupan yang dianutnya, dan pengetahuan serta keterampilannya. Secara 

ringkas, sumberdaya bermatra tempat dan waktu. 

 Tanah memiliki segala sifat dan memenuhi segala persyaratan untuk disebut 

sumberdaya. Tanah mempunyai produktivitas untuk dapat menghasilkan bahan nabati 

yang diperlukan orang. Lewat penghasilan bahan nabati ini selanjutnya dapat 

menghasilkan bahan hewani. Tanah mempunyai daya tumpu, sehingga di atasnya dapat 

didirikan bangunan. Tanah merupakan bahan mentah untuk membuat beraneka barang. 

Tanah berdaya menyerap cairan, menguraikan bahan organik, mematikan kuman 

penyakit, berdaya sangga terhadap zat kimia, maka dari itu dapat dimanfaatkan untuk 

sanitasi lingkungan. Dangan kemampuan infiltrasi dan perkolasinya tanah dapat 

menyalurkan sebagian air hujan untuk mengisi cadangan air tanah. Taman, jalur hijau, 

pepohonan peteduh atau pematah angin, dan hutan wisata dibangun di atas tanah. Jadi, 

tanah diperlukan untuk mengasrikan dan menyamankan lingkungan, atau untuk membuat 

kawasan rekreasi. 
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 Pendek kata, tanah merupakan sumberdaya serbaguna. Tanah berguna untuk 

memenuhi kebutuhan kebendaan, kesehatan, dan kejiwaan. Bahkan tanah penting untuk 

memelihara sumberdaya lain, yaitu vegetasi dan air. 

 
Tanah dan Lahan 

 Tanah di alam tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan subsistem dari suatu 

sistem yang dinamakan lahan. Lahan ialah suatu kawasan permukaan daratan yang 

bercirikan segala tanda pengenal (attributes), baik yang bersifat cukup mantap maupun 

yang teramalkan mendaur, dari biosfer, atmosfer, pedosfer (bentang tanah), litosfer atau 

geologi, bentuk lahan, hidrologi, dan hasil karya manusia masa lalu dan masa kini, yang 

secara bersama memberikan pengaruh penting atas penggunaan lahan pada masa kini dan 

masa mendatang (FAO, 1977, yang dimodifikasi). Boleh juga dikatakan bahwa laham 

merupakan paduan berbagai sumberdaya terestrial, atau disebut pula sistem sumberdaya 

terestrial. 

 Subsistem lahan yang lain bertindak pula sebagai faktor pembentuk pedosfer. 

Pedosfer, vegetasi (bagian pedosfer), bentuk lahan ( mencakup gatranya berupa tinggi 

tempat), dan atmosfer bersama-sama menciptakan iklim mikro dan iklim tanah. Tanah 

dan vegetasi saling mempengaruhi, demikian pula pedosfer dan hidrologi. Atmosfer 

(gatra hujannya) dan bentuk lahan berpengaruh atas hidrologi. 

Agihan (distribution) jenis tanah disuatu wilayah ditentukan oleh bentuk lahan dan 

geologi. Hasil nasabah (relationship) terpenting antara bentuk lahan dan tanah ialah 

asosiasi tanah yang dinamakan katena. Katena menjadi konsep penting sekali untuk 

mengkaji hakekat dan perangai tanah, baik sebagai gejala alam maupun sebagai 

sumberdaya. Secara regional agihan tanah menuruti agihan iklim dan vegetasi. 

Berdasarkan ini semua maka dapat disimpulkan bahwa harkat tanah, disamping 

ditentukan oleh watak sendiri, juga bergantung pada kelakuannya dalam nasabah 

salingtindaknya dengan faktor lingkungan. 

 
Pengelolaan Sumberdaya Tanah 

 Secara umum pengelolaan sumberdaya yang bertanggung jawab dan efisien 

menyiratkan nasabah erat dan terpadu antara landasan ekologi dan sisitem sosio-ekonomi 
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poeratif yang terlibat (Monkhouse & Small, 1978). Pada asasnya pengelolaan tanah 

bertujuan mempertahankan atau meningkatkan manfaatnya sebagai sumberdaya dalam 

batas kemampuannya. Manfaat apa yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan sudah 

barang tentu bergantung pada tujuan penggunaan tanah. Asas pengelolaan ini dapat 

dijabarkan menjadi kegiatan pemeliharaan, perlindungan, perbaiakan, pemulihan, dan 

reklamasi kemampuan, serta pengefisienan penggunaan. Memelihara dan melindungi 

bermaksud mengawetkan kemampuan dan ini pada gilirannya melestarikan fungsi. 

Tataguna tanah menjadi asas keefisienan penggunaan.  

 Banyak pekerjaan pengelolaan tanah brfungsi ganda. Pengelolaan tanah pada 

dasarnya bermaksud memelihara kesuburan tanah, namun berguna pula mekindungi 

tanaman terhadap erosi air karena memperbesar serapan air sehingga mengurangi aliran 

limpas, dan memperbaiki kesuburan tanah karena memacu pelapukan mineral. Perterasan 

lereng yang bermaksud utama mengawerkan berguna pula mengefisienkan penggunaan 

tanah.  

 Tataguan tanah mengatur peruntukan tanah sehingga sesuai dengan 

kemampuannya. Hal ini dapat menghindarkan penggunaan melewati batas kemampuan, 

karena untuk mempertahankan pengguanaan semacam itu diperlukan pengelolaan berat 

yang akhirnya menjadi awal keruntuhan sistem sumberdaya tanah. 

 Kadang-kadang suatu cara pengelolaan yang benar menurut suatu macam 

penggunaan tanah justru salah apabila diterapkan pada macam penggunaan tanah yang 

lain. Sebagai misal, suatu pengatusan tuntas diperlukan dalam kawasan industri dan 

pemukiman, a.l. untuk mempertahankan kekuatan menumpu beban bangunan dan 

peralatan berat, serta sanitasi. Akan tetapi jika ini diterapkan di daerah budidaya tanaman 

akibatnya justru sangat merugikan, karena mengimbas (induce) kekahatan (deficiency) 

air pada pertanaman. Pengaspalan jalan di kawasan permukiman memang dikehendaki. 

Akan tetapi kalau semua jalan di kawasan perkebunan atau kehutanan diaspal, hal ini 

dapat mengganggu pasokan air hujan untuk mengisi kembali lengas tanah yang telah 

dipakai pertanaman. 

 Pengaruh suatu pengelolaan tanah yang ekstrem, yang dikehendaki oleh suatu 

macam penggunaan tanah tertentu, acapkali sulit dibatasi dalam kawasan yang 

bersangkutan saja. Pengaruhnya akan menjangkau kawasan sekitarnya, atau kawasan 
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yang secara alamiah berasosiasi, yang dapat membahayakan macam penggunaan yang 

ada di kawasan itu. Bahkan suatu cara pengelolaan yang tampak biasa-biasa saja dapat 

memberikan dampak merugikan atas kawasan lain dalam jangka panjang. Dampak 

berlangsung sedikit demi sedikit, akan tetapi berangsur meningkat secara kumulatif. 

Banyak contoh dapat diajukan mengenai hal ini, a.l. pengatusan kuat atau penggunaan air 

tanah berlebihan untuk irigasi menurunkan permukaan air tanah di kawasan sekitarnya 

karena tersedot; pemupukan nitrogen meningkatkan kadar nitrat dalam perairan hilir, 

yang merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang berbahaya; pencegahan 

erosi yang ketat di kawasan hulu dapat mengurangi pasokan hara kepada tanaman hilir 

yang menjadi asosiasinya. Pencegahan erosi yang terlalu ketat juga merugikan kawasan 

itu sendiri, dalam arti kata alternatif penggunaan menjadi terbatas sekali. Hal ini 

menyebabkan tingkat efisiensi penggunaan dapat menurun. 

 Karena ada dampak yang dapat diekspor maka setiap pengelolaan tanah harus 

memperhitungkan kemungkinan akibat yang tidak dikehendaki menimpa kawasan lain. 

Dapat pula terjadi bahwa suatu pengelolaan tanah di suatu kawasan mengundang dampak 

yang merugikan dari kawasan tetangganya. Misalnya, irigasi lahan pantai dengan air 

tanah, atau memakai air tanahnya untuk penyediaan air rumah tangga, dapat memacu 

penyusupan air laut masuk ke darat karena imbangan tekanan hidrostatika berubah yang 

menggeser antarmuka (interface) tubuh air tawar dengan lidah air asin. Persoalan seperti 

ini termasuk yang ditangani tataguna lahan. 

 Pengelolaan yang dikemukakan di atas berlaku untuk penggunaan tanah 

takkonsumtif atau terbarukan, berarti menurut hakekat tanah selaku faktor produksi 

(istilah ekonomi) atau habitat (istilah ekologi). Pengelolaan tanah sebagai bahan mentah, 

berarti penggunaan konsumtif atau tak-terbarukan, semata-mata bertujuan menghemat 

persediaan agar masa eksploitasi dapat diperpanjang, dan membatasi akibat buruk atas 

kawasan tanah sekitarnya yang dipakai secara terbarukan. Penambangan tanah 

meninggalkan cekungan pada bentang medan yang dapat mengubah banyak kelakuan 

hidrologinya. Galian luas dan dalam bekerja sebagai alur pengatus  yang dapat 

menurunkan permukaan air tanah sekitarnya dan dengan demikian dapat mengurangi 

efektivitas hujan mengisi lengas tanah dalam lapisan perakaran. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 7

 Penggalian terlalu dalam memunculkan tanah bawahan yang kurang subur. 

Apabila kemudian bekas galian ini diserahkan untuk bercocok tanam, diperlukan masa 

panjang untuk memulihkan kesuburannya. Sekalipun masukan produksi ditingkatkan 

hasilnya pun tidak sebaik pada tanah yang tidak terusik, berarti nisbah manfaat/biaya 

rendah. Maka penegelolaan harus mengingat pula dampak atas penggunaan masa depan. 

 Mengingat hakekat sumberdaya tanah sebagai subsistem dalam sistem 

sumberdaya lahan maka pengelolaan sumberdaya tanah harus didasarkan atas pengertian 

baik tentang nasabah salingtindaknya dengan sumberdaya lain. Ada dua nasabah 

salingtindak pokok. Yang pertama ialah yang menciptakan kemampuan tanah dan 

dinamakan nasabah kompensatif. Yang kedua ialah yang mendorong degradasi tanah dan 

karena itu dinamakan nasabah antikompensatif. Iklim berhujan deras dengan tanah 

berlereng bernasabah antikompensatif yang menimbulkan erosi air yang 

mendegradasikan produktivitas tanah. 

 Pengelolaan tanah berusaha melancarkan nasabah kompensatif yang ada, 

mengadakan nasabah kompensatif buatan, dan/atau membatasi atau kalau mungkin 

menghilangkan nasabah antikompensatif. Menteras lereng meningkatkan nasabah 

kompensatif antara hujan yang memasok air dan tanah yang mentransformasikan air itu 

menjadi lengas tanah untuk keperluan tanaman, dan sekaligus membatasi nasabah 

antikompensatif antara hujan yang berdaya mengerosi dan tanah yang rentan erosi. 

Menanam tanaman penutup tanah membuat nasabah kompensatif buatan antara vegetasi 

dan tanah yang menyuburkan tanah dan sekaligus melindungi tanah terhadap erosi atau 

pelindian. Irigasi juga membuat nasabah kompensatif buatan antara air irigasi yang 

menyulih hujan dan tanah. 

 
Sumberdaya Tanah Dan Industri 

1.Tanah digunakan secara terbarukan  

 Ini adalah cara penggunaan tanah terpenting karena dua sebab:  

a. Dapat menghasilkan beragam bahan atau barang, berarti membuka peluang 

penganekaragaman usaha, 

b. Dapat digunakan secara lestari. 
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Dalam kaitannya dengan industri, sumberdaya tanah terutama menghidupi 

industri barang konsumsi, seperti pabrik makanan, tekstil, kertas dan kulit, dan industri 

barang madya, seperti pabrik kayu lapis, gasohol, bahan kimia dan barang karet. Dalam 

tugas ini sumberdaya tanah digunakan untuk pembudidayaan tanaman, ternak, dan ikan. 

Pembudidayaan tanaman mencakup pertanian dalam arti sempit, hortikultura, 

perkebunan, dan kehutanan. Sebagian peternakan menyatu dengan dengan 

pembudidayaan rumput atau tanaman pakan (sapi, kerbau, kuda, domba, kambing). 

Sebagian yang lain terkait pada pertanian pangan untuk pasokan pakan (unggas, babi). 

Perikanan secara mutlak memadukan sumberdaya tanah dengan sumberdaya air, baik 

tawar maupun payau. 

Penggolongan sumberdaya tanah untuk pengembangan sektor industri berarti : 

a. Melestarikan fungsi dan memelihara kemampuan tanah sebagai faktor produksi 

dalam sistm produksi hayati, untuk dapat memenuhi permintaan industriakan bahan 

mentah menurut ukuran kapasitas kerja pabrik yang ada, dan menurut baku mutu, 

b. Menyiapkan teknologi intensifikasi sistem produksi hayati dan / atau mencadangkan 

kawasan ekstensifikasi, termasuk memperluas kawasan potensial dengan memulihkan 

kemampuan tanah atau dengan mereklamasi tanah tak tertanami (non-arable), untuk 

kesiapan menghadapi pengembangan industri, 

c. Menganekaragamkan budidaya yang dapat mengimbas pendirian industri baru dalam 

rangka menganekaragamkan hasil industri. 

d. Mengatur peruntukan sumberdaya tanah menurut tata guna lahan yang didasarkan 

atas pengiventarisan kemampuan tanah, kesesuaian penggunaan, penghindaran saling 

mendampak yang merugikan antar macam penggunaan tanah, dan pencegahan 

pemunduran harkat lingkungan hidup, guna menjamin kelangsungan dan efisiensi 

produksi bahan mentah yang memuaskan. 

Pemanfaatan sumberdaya tanah diatur dengan tataguna lahan dan 

pengelolaannya  berasas nasabah kompensatif antara tanah dan komponen yang lain. 

Hasilnya adalah tranformasi ekosistem alami yang berproduktivitas berguna rendah  

menjadi agroekosistem yang berproduktivitas berguna tinggi namun tetap lestari. Maka 

dari itu pengembangan sektor industri bergantung pada keberhasilan meningkatkan 

produktivitas agroekosistem. Pada gilirannya kemungkinan meningkatkan produktivitas 
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ini ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan kesanggupan masyarakat menerapkannya. 

Oleh karena penciptaan agroekosistem berkiblat kepada kelestarian manfaat sumberdaya 

dan pengamanan lingkungan hidup maka pengembangan industri yang dikaitkan dengan 

asas ini memperoleh wawasan ekologi. 

Keadaan sebaliknya dapat terjadi, yaitu keingnan ekonomi industri 

memerintahkan cara dan bentuk penggunaan tanah. Oleh karena industri semata- mata 

berwawasan keuntungan maka industri cenderung mengekploitasi sumberdaya tanah . 

Ada dua alternatif konsekuensi yang menimpa sumberdaya tanah : 

a. Sumberdaya tanah tergunakansecara konsumtif atau tak terbarukan, berarti tanah 

dipakai melewati kemampuannya atau dipakai tidak menurut kesesuaiannya yang 

berakibat cepat atau lambat keruntuhan tanah sebagai habitat. 

b. Untuk mencegah degradasi sumberdaya tanah digunakan masukan komersial tinggi 

yang menurunkan efisiensi penggunaan tanah, biaya produksi bahan mentah 

meningkat, dan meningkatkan bahaya pencemaran lingkungan hidup karena 

pemakaian sarana produksi kimiawi bertambah banyak (pupuk, pestisida). 

Alternatif konsekuensi kedua dapat menyebabkan sistem produksi terangkat ke 

tataran metastabil, artinya kemantapan fungsinya dipelihara secara buatan dengan faktor 

tunggal berupa teknologi. Hakekat lahan sebagai habitat tergeser menjadi lebih banyak 

sebagai suatu rumah kaca. Sebagai habitat lahan memiliki mekanisme penyeimbangan 

diri untuk melawan usikan. Sebagai habitat lahan memiliki mekanisme penyeimbangan 

diriuntuk melawan usikan. Sebagai rumah kaca sebagaian besar atau keseluruhan daya 

penyeimbangan sistem dipasok dari luar. Apabila karena suatu sebab, baik karena 

keadaan ekonomi ataupun karena situasi politik, salah satu masukan saja mengendor yang 

dianggap tidak seberapa, sistem produksi akan segera mulai mengalami pemunduran. 

Tentu pada awalnya akibat ini belum terasa, akan tetapi karena berpengaruh kumulatif 

akibatnya semakinlama semakin berat dan akhirnya dapat meruntuhkan keseluruhan 

sistem. Peristiwa ini dapat terjadi, misalnya, karena pemberian air irigasi atau pupuk 

sering tidak tepat waktu padahal sarana itu diperlukan secara mutlak. Selama kendoran 

masukan tidak sampai melampaui batas kekenyalan keragaan sistem, kemunduran masih 

dapat disembuhkan dengan jalan mengembalikan masukan seperti sediakala. 
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2. Tanah digunakan secara statik 

Dalam hal ini tanah digunakan menurut gatra ruangnya. Tanah menyediakan 

tempat untuk mendirikan kawasan industri, permukiman, jaringan jalan, dan sebagainya. 

Kriteria kesesuaian yang dipakai ialah: 

a. Luas bentangan sebagai satu kesatuan, 

b. Ketercapaian (accessibility) dalam hal wilayah yang belum dikembangkan, atau 

dalam hal wilayah yang sudah dikembangkan ialah letak terhadap fasilitas 

pengembangan usaha, seperti jaringan tenaga listrik, pemasukan bahan mentah dan 

sarana produksi, pengeluaran hasil produksi, ketersedian tenaga kerja, dan jasa 

pendukung, 

c. Sifat tanah dan timbulan (relief) sehubungan dengan konstuksi bangunan dan 

keterlintasan medan (trafficability), 

d. Kemungkinan mencemari atau mengotori lingkungan, membersihkan limbah dari zat 

atau bahan pencemar atau pengotor, dan membuang limbah yang telah dibersihkan 

itu, 

e. Kemungkinan terkena dampak yang merugikan dari kawasan sekitarnya dan 

pengamanannya. 

 

Yang diartikan pengelolaan tanah atau lebih tepat lahan dalam hal ini ialah 

pengamanan kawasan dari daya pengaruh luaran yang merugikan, misalnya banjir. Dapat 

juga berarti mengubah keadaan lahan yang tadinya tidak atau kurang sesuai menjadi 

sesuai dengan persyaratan, dan mempertahankan hasil penyesuaian itu selama 

penggunaan, misalnya pengatusan pada lahan rendah atau menghilangkan bahaya erosi 

pada lahan atasan. 

 
3. Tanah digunakan secara konsumtif atau takterbarukan 

 Tanah dipakai sebagai bahan mentah untuk industri bata, genting, barang 

tembikar, dan sebagainya. Pengelolaan sumberdaya tanah di sini berarti: 

a. Menghemat penggunaan untuk memperpanjang masa penambangan, jadi 

memperpanjang umur efektif kawasan galian, 
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b. Membatasi akibat atas hidrologi wilayah karena terjadinya cekungan-cekungan 

galian, 

c. Meninggalkan lahan galian begitu rupa sehingga masih dapat direklamasi tanpa 

memerlukan biaya tinggi untuk penggunaan terbarukan. 

Dilihat dari segi kesumberdayaan tanah, penggunaan cara ini dinilai paling 

merugikan karena: 

a. Tanah dijadikan sumberdaya takterbarukan, 

b. Sebaik-baik penggunaannya tetap memberikan dampak yang merugikan dan tertera 

tetap pada lahan, 

c. Tidak memberikan peluang penganekaragaman hasil produksi. 

Maka sedapat-dapat penggunaan tanah cara ini dibatasi dan sebagai bahan mentah 

disulih dengan bahan buatan, misalnya semen untuk bata, danseng, asbes dan kayu sirap 

untuk genting. 

 

4. Nasabah timbal balik antara sumberdaya tanah dan industri 

 keadaan sumberdaya tanah dan pengelolaannya menentukan hasil produksi yang 

dapat diperoleh, dan ini pada gilirannya menentukan macam industri yang dapat 

dikembangkan. Pengelolaan sumberdaya tanah terpengaruh pula oleh adanya industri. 

Pengaruh industri tidak selalu harus bersifat “memeras” seperti yang telah digambarkan 

di atas, akan tetapi dapat justru mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan tanah. 

Industrialisasi menimbulkan kebutuhan dan keinginan yang meningkat atau baru dalam 

masarakat. Maka penggunaan lahan dan pengelolaannya akan berubah, menyesuaikan 

diri dengan perkembangan kebutuhan dan keinginan itu. Perubahan dalam pengelolaan 

sumberdaya tanah selalu terjadi dalam masarakat yang penggunaan lahan dijalankan 

dalam ekonomi yang berpasar terbuka. Perubahan itu ditetapkan karena perubahan dalam 

permintaan dan dalam sumberdaya bukan-lahan (non-land resoueces), seperti 

aumberdaya sosial, kelembagaan dalam masarakat, dan keuangan (Vink, 1975). Industri 

atau diferensiasi masarakat yang timbul sebagai konsekuensi kemajuan, menimbulkan 

makin banyak populasi orang bukan-pertanian. Bagian masarakat ini memerlukan 

pasokan bahan makan dan bahan lain hasil pertanian. 
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 Penggunaan tanah atau lahan merupakan suatu persoalan rumit. Wiener (vink, 

1975) memandang perkembangan penggunaan lahan sebagai suatu sistem yang tersusun 

atas 5 subsistem atau geometri. Hal ini dapat digambarkan dengan suatu acuan 

serbacakup (comprehensive model) seperti yang tercantum dalam Gb.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gb.1. Nasabah antar lima geometri dalam penggunaan lahan 
 
Slicher van Bath (Vink, 1975) menggambarkan dengan acauan nasabah evolusi 

penggunaan lahan untuk pertanian berkenaan dengan industrialisasi, seperti tercantum 

dalam Gb.2. Acuan ini menyarankan bahwa macam penggunaan lahan baru sebaiknya 

bertumbuh dengan kehendak sendiri dan ragam pemanfaatan lahan yang ada berkembang 

secara wajar. Acuan itu mencerminkan nasabah yang meluas dan kemungkinan 

pertumbuhan secara bersama. Suatu perubahan mendadak dalam ragam pemanfaatan 

lahan dapat membawa konsekuensi sosial, ekonomi dan ekologi yang gawat. Namun 

perubahan semacam itu sering harus dihadapi dalam kawasan sedang berkembang dan 

juga dalam kawasan sangat terindustrialisasi. Tugas kita dalam menghadapi keadaan 

semacam itu ialah mengamankan sumberdaya lahan jangan sampai kemampuannya 

terdegradasi dan fungsinya terkacau. Untuk ini jauh hari harus sudah dipersiapkan 

tataguna lahan yang terandalkan, yang menyajikan berbagai alternatif pemanfaatan lahan 

yang dapat diterima atau terbolehkan. 

Geometri 
sumberdaya 
bukan-lahan 

Geometri 
sumberdaya 

lahan 

Geometri permintaan 
orang dan kerapatan 

penduduk 

Geometri  
degradasi lahan 

Geometri penggunaan lahan 
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Pra-industri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gb.2. Acuan nasabah evolusi penggunaan lahan untuk pertanian 

E = lingkungan, C = ternak, M = pupuk kotoran ternak, A = daerah pertanian, A1,2,3 dst = daerah 
pertanian di berbagai bagian wilayah, P = populasi, Pa = populasi pertanian, Pn = populasi bukan-
pertanian, T = teknik pertanian, K =  pengetahuan, Ya = produksi pertanian, Yn = produksi bukan-
pertanian, V = konsumsi, W = harga, Gq = jumlah uang, Gc = laju perputaran uang. 
 
 
 Pemanfaatan sumberdaya tanah yang paling menguntungkan bagi pengembangan 

sektor industri ialah yang dapat mengimbas serangkaian industri. Menurut Malassis 

(1975) pertanian merupakan sektor ekonomi paling penting dalam negeri sedang 

berkembang. Ini berarti bahwa penggunaan tanah atau lahan secara terbarukan harus 

menjadi asas utama dalam mengembangkan ekonomi dan menyumbang kepada 

pemenuhan kehendak masarakat yang digariskan sebagai suatu kebulatan. Pendirian ini 

memberikan arahan bahwa proses pengembangan sektor industri harus diawali dengan 

mengembangkan industri berdasarkan pertanian. Kebijakan semacam ini juga akan 

memberikan dampak sosial yang sangat menguntungkan karena menyangkut langsung 

petani kecil yang merupakan 55% dari rakyat Indonesia. 

E 

P A 

T+K 

M 

C 

Pa+n 

V W 

Gqxc 

Yn 

Pa Ya T + K 

E A1,2,3 
dst

M 

C 
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 Pengelolaan sumberdaya tanah yangdapat mengimbas serangkaian industri ialah 

misalnya; 

a.  Budidaya serat          industri tekstil        industri pakaian. 

b. Budidaya kayu       industri bahan kimia        industri serat buatan        industri 

perajutan jaring         budidaya ikan atau penangkapan ikan        industri makanan. 

c.  Budidaya jagung dan kedelai           industri pakan         budidaya ternak         industri  

     Budidaya rumput 

     Makanan (daging, susu, keju)       industri kulit        industri barang kulit         industri 

     pengolahan limbah tulang untuk lem atau pupuk fosfat dan kalsium. 

d.  Budidaya  karet        industri barang madya dari karet        berbagai industri barang 

     modal yang bahan / barang karet menjadi komponen penting (sepeda, motor, mobil). 

 Pengembangan budidaya tanaman dan ternak yang membentuk suatu sistem 

produksi dengan industri hilir menjadi daya tarik lebih kuat bagi pendirian industri sarana 

produksi, seperti pompa air, mesin pemerah susu, traktor pembajak, penyemprot 

pestisida, dan lain-lain. Industri mobil kerja (pikup, truk) juga dapat berkembang. 

Pengaitan pertanian dalam arti luas dengan industri hilir menjadi prasyarat penting sekali 

bagi komersialisasi usaha pertanian, dan ini menjadi faktor kuat bagi pencanggihan 

sistem pertanian yang di dalam pengertian itu tersirat peningkatan efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan. 

....  

 
 

«» 
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