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Pendahuluan 

 Meskipun Indonesia telah mencapai  swasembada beras sejak tahun 1984, 

peningkatan  produksi beras harus tetap diupayakan apabila kita ingin mempertahankan 

swasembada itu. Produksi beras perlu ditingkatkan terus untuk mengimbangi laju kenaikan 

penduduk sebesar 2,1% setahun. Oleh karena laju kenaikan produksi pertanaman tunduk 

pada hukum biologi, yaitu makin tinggi aras produksinya laju penaikan lebih lanjut makin 

mengecil, swasembada beras makin sulit dipertahankan. Kesulitan ini dapat dihindari 

apabila: (1) Laju pertambahan penduduk dapat segera diturunkan dan /atau (2) Diupayakan 

secara sungguh-sungguh menurunkan kedudukan beras sebagai bahan pangan pokok. 

 Menurunkan kedudukan beras sebagai bahan pangan hanya dapat dicapai dengan 

mendiversifikasikan menu makan penduduk. Diversifikasi menu makan memerlukan 

peningkatan produksi bahan pangan lain, baik nabati atau hewani. Ini berarti bahwa 

produksi palawija, hortikultur dan peternakan harus ditingkatkan. 

Produksi perkebunan harus pula ditingkatkan untuk memperbesar pangsa pertanian 

dalam ekspor dan untuk mendorong pendirian atau pengembangan industri pertanian. 

Peningkatan produksi pertanian dapat dilaksanakan dengan memperluas lahan 

(ekstensifikasi) dan/atau meningkatkan produktivitas lahan yang sudah dipakai 

(intensifikasi). Ekstensifikasi menggunakan lahan baru yang diperoleh dengan pembukaan 

lahan dara atau dengan konversi penggunaan. Di Indonesia pembukaan lahan dara 

(kawasan hutan primer) dan konversi penggunaan (kawasan hutan sekunder, belukar atau 

padang alang-alang bekas perladangan atau bekas penggembalaan liar) biasanya dikaitkan 

dengan transmigrasi. Ada juga eksetensifikasi yang dikaitkaitkan dikerjakan oleh 

perusahaan perkebunan negara atau swasta. Ekstensifikasi oleh perusahaan perkebunan ada 

yang menggunakan sistem PIR. 

Baik untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi, pupuk tidak dapat ditinggalkan. 

Dalam intensifikasi, pupuk diperlukan untuk meningkatkan produksi tanah. Dalam 

                                                            
1 Disampaikan dalam Diskusi Nasional IV Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia di Yogyakarta. 20-21 

Desember 1988. 
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ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas tanah lahan dara dan 

untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi. Pupuk untuk intensifikasi 

semakin penting berkenaan dengan penggunaan bibit yang makin unggul dalam hal 

tanggapannya tehadap pasokan hara. Untuk ekstensifikasi pupuk juga semakin penting 

mengingat lahan di luar Jawa kebanyakan yang dipakai untuk perluasan lahan pertanian 

mempunyai kesuburan rendah. 

Peningkatan produksi pangan lebih sukar dan lebioh rumit karena menyangkut 

banyak petani kecil, yang luas lahan garapannya sempit, ketrampilannya kurang, 

ekonominya lemah. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha menghadapai kendala-

kendala  tadi dengan jalan memberikan bimbingan lebih banyak, mengadakan berbagai 

kemudahan dalam hala penyediaan sarana produksi berupa subsidi, dan melaksanakan 

bantuan kredit untuk modal usaha. 

Salah satu sarana produksi penting ialah pupuk. Penetapan takaran pupuk secara 

seksama dan peramalan kebutuhan pupuk pada masa mendatang secara andal akan 

membantu sekali perencanaan kegiatan pertanian  ke arah yang mengoptimumkan proses 

produksi. Produsen pupuk dengan sendirinya dapat membantu banyak untuk mencapai 

sasaran ini dengan menghasilkan pupuk menurut jumlah dan macamnya.  

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan ulasan tentang 

perkembangan pemakaian pupuk dan kaitannya dengan perkembangan pertanian di 

Indonesia dan di berbagai negara tetangga. Juga ditemukan berbagai fakta paut yang 

ditemukan di berbagai negara Eropa dan Amerika Utara. Dengan jalan memperbandingkan 

keadaan di Indonesia dengan berbagai negara lain, baik yang sedang berkembang maupun 

yang sudah maju, dapatlah kiranya diungkapakan berbagai persoalan yang dihadapi 

Indonesia. 

 
Bandingan Perkembangan Konsumsi Pupuk di Asia, Eropa dan Amerika Utara 

Menurut Von Uexkull (1988), ada perbedaan konsumsi pupuk di Asia pada satu 

pihak, dan di Eropa dan Amerika Utara pada pihak lain. Asia memasuki jaman pemakaian 

pupuk lebih lambat daripada di Eropa dan di Amerika. Namun begitu melewati fase 

pengenalan (fase awal), konsumsi pupuk di Asia pada masa lepas landas berkembang pesat 

melampui benua-benua lain. Gb 1 memperlihatkan ketiga fase penggunaan pupuk secara 

umum.  
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Gb. 1. Tahapan perkembangan penggunaan pupuk dan klasifikasi negara 

 

Dalam hal macam hara yang  dipasokkan dengan pupuk, Asia juga memperhatikan 

pola yang berbeda jelas dengan Eropa dan amerika utara. Di Eropa dan Amerika Utara 

penggunaan pupuk P dan K mendahului penggunaan pupuk N, di Asia sebaliknya, yaitu 

pupuk N mendahului pupuk P dan K (lihat gambar 2). 

Pertanian di Eropa dan  Amerika Utara berpangkal tolak pada peternakan. Pasokan 

N dijamin dengan memasukkan tanaman pakan legum dalam pola pergiliran tanaman. 

Legum menyemat N udara secara biologi, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh 

tanaman pertanian berikutnya. Kotoran ternak dan serasah kandang juga berperan penting 

sebagai pupuk N. dalam pertanian semacam ini pupuk P dan K kedudukan lebih menonjol. 

Hara P dan K dapat digunakan secara lebih efesien, karena disamping digunakan langsung 

oleh tanaman, juga bermanfaat untuk memacu penyematan N secara biologi. Penggunaan 

pupuk P danK secara awal ini dapat memperbaiki persediaan P dan K dalam Tanah, dan 

selanjutnya dapat membangun landasan yang kokoh untuk membangun mengembangkan 

kesuburan tanah. Baru akhir tahun 1960-an setelah pupuk super phospat untuk 
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opertamakalinya muncul dipasaran, penggunaan pupuk N melampaui penggunaan pupuk P 

dan K . jadi tanah pertanian di eropa dan amerika utara menjadi pembangunan kesuburan 

selama waktu panjang sebelum dimulai penggunaan pupuk N secara intensif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P dan K berkecenderungan sama 

Gb. 2. Kecenderungan dan perbedaan dalam urutan waktu penggunaan N terhadap P dan K 
di Eropa dan Amerika Utara dibandingkan dengan di Asia (tanpa Jepang) 

 

Penggunaan pupuk buatan di Asia terlambat hampir 80 tahun dibandingkan dengan 

di Eropa dan Amerika Utara. Asia mulai dengan pupuk N dan meningkat cepat sekali. 

Pupuk P dan K baru dipakai kira-kira 40 tahun kemudian. Asia terhimpit kekurangan 

pangan dan sebagian besar penduduknya menggunakan beras sebagai makanan pokok. 

Maka Asia tidak mempunyai kesempatan untuk mendahulukan P dan K sebelum N. 

Produksi pangan, terutama beras, harus digenjot sekuat tenaga dengan pupuk N. 

Akibatnya, P dan K dalam tanah terkuras karena pemupukan N berat  selama waktu 

panjang. Pola pemupukan Asia mengabaikan pembangunan kesuburan tanah dan menjurus 

ke arah pengurasan kesuburan tanah. Sistem sawah tidak memberikan peluang untuk 

mengadakan pergiliran tanaman dengan tanaman pakan legum, dan karena itu tidak ada 

faktor pendorong untuk memperhatikan pupuk P dan K. 

              Eropa dan Amerika              N 
 

       Pembangunan kesuburan           PK 
tanah  

1860    1900    1920   1940  1960 1980 2000 
      tahun 

                                                            N 
Asia                         
 

          Pengurasan kesuburan           PK 
tanah  

1860    1900    1920   1940  1960 1980 2000 
      tahun 

(jumlah hara) 

(jumlah hara) 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 

 5

Diperkenalkannya varietas padi unggul dalam hal daya tanggapnya terhadap pupuk, 

terutama N, bersamaan dengan itu tersedianya pupuk N dalam jumlah banyak dengan 

harga yang secara nisbi murah, membangkitkan “revolusi hijau” pada tahun 1960-an. Pada 

tahun 1965 konsumsi pupuk N Asia masih kira-kira separo konsumsi Amerika Utara. 

Namun pada tahun 1975 Asia dapat memyamainya dan pada tahun 1985 Asia bahkan 

mengkonsumsi kira-kira 2,7 kali lipat N dibandingkan dengan Amerika Utara. Perhatikan 

Gb. 3. Revolusi hijau juga berpengaruh jelas atas penggunaan pupuk P (Gb. 4), akan tetapi 

tidak begitu nyata pengaruhnya atas pemakaian pupuk K (Gb. 5). 

Gb. 3 s.d. 5 memberikan catatan bahwa pemakaian pupuk N, P, dan K di Amerika 

Utara menjelang tahun 2000 telah menunjukkan tanda tidak bertambah lagi. Bahkan pada 

sekitar tahun 1970 terjadi perubahan mendadak pada pola konsumsi pupuk P. yang justru 

memperlihatkan kecenderungan menurun. Hal ini barangkali berkaitan dengan 

pelonggikan sisa P dalam tanah, sehingga pasokan P pupuk  dapat dikurangi. Menjelang 

tahun 2000 pemakaian pupuk N, P, dan K di Asia masih terus meningkat tajam, meskipun 

dalam hal pupuk N dan P jumlahnya sudah jauh melampaui pemakaian di Amerika Utara. 

Gejala ini memberikan kepada kita bahan untuk direnungkan benar-benar. 

Pertanyaan-pertanyaan mendasar dan spekulasi-spekulasi yang timbul yang berkenaan 

dengan gejala ini ialah: 

1. Benarkah tanah-tanah di Asia itu begitu miskin, sehingga memerlukan pemupukan 

yang begitu berat? 

2. Apakah kerendahan produktivitas tanah-tanah di Asia sekarang ini tidak merupakan 

akibat dari kesalahan langkah pada waktu kita memasuki jaman teknologi pupuk, yang 

mengabaikan pembangunan kesuburan tanah ? 

3. Mungkinkah penggunaan pupuk yang terus meningkat di Asia itu karena kita tidak 

mengikuti asas ekologi dalam mengembangkan pertanian, yang berarti lingkungan 

biofisik atau habitat kita manipulasi secara paksa agar sesuai dengan permintaan 

tanaman yang ingin kita budidayakan ? 

4. Berapa lama ekosistem Asia masih mampu bertahan menghadapi serbuan teknologi 

produksi pertanian tingkat tinggi sebelum runtuh ? Padahal negara-negara tempat 

teknologi itu diciptakan sudah mulai membatasi penerapannya. 

Perbedaan jumlah pemakaian pupuk yang sangat mencolok pada tahun-tahun 

belakang ini antara Asia dan Amerika Utara, bukanlah karena lahan garapan di Asia jauh 
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lebih luas daripada lahan garapan di Amerika Utara. Luas seluruh Asia 27.530.000 km2 

dan Amerika Utara mempunyai luas 21.515.000 km2. 

 

Gb. 3. Kecenderungan konsumsi N di Asia (tanpa Jepang) dan Amerika Utara,  
tahun 1938-2000 

 
 
 
 
 

 
Gb. 4. Kecenderungan aktual dan perkiraan konsumsi P di Asia (tanpa Jepang) dan 

Amerika Utara, tahun 1938-2000 
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Gb. 5. Kecenderungan aktual dan perkiraan konsumsi K di Asia (tanpa Jepang) dan 

Amerika Utara, tahun 1938-2000 
 
 
Perkembangan Konsumsi Pupuk di Asia 

Jumlah konsumsi pupuk dan laju peningkatannya dapat digunakan untuk tolok ukur 

perkembangan pertanian. Gb. 1 telah menunjukkan bahwa secara umum banyaknya pupuk 

yang digunakan tiap hektar berkembang mengikuti kurve berbentuk “S” (Park, 1984; Von 

uexhull, 1988). Kurve ini memperlihatkan tiga tahapan pemakaian pupuk: 

Tahapan pertama : Ini merupakan fase “pengenalan” yang dicirikan oleh penggunaan                        

pupuk rendah (di bawah 50 kg NPK ha-1) dan laju peningkatan   

sedang. 

Tahapan kedua : Ini merupakan fase “lepas landas” yang dicirikan oleh penggunaan 

pupuk menengah (50-100 kg NPK ha-1) dan laju peningkatan cepat. 

Tahapan ketiga : Ini merupakan fase “mapan” yang dicirikan oleh penggunaan 

pupuk tinggi (di atas 100 kg NPK ha-1) dan laju peningkatan lambat 

karena sudah mendekati tingkat jenuh. 

Negara-negara yang berada pada tahapan pertama a.l. Laos, Kampuchea, Burma, 

Thailand, Filipina, dan India. Yang berada pada tahapan kedua a.l. Pakistan, Bangladesh, 

Vietnam, Indonesia, dan Sri Langka. Pada tahapan ketiga terdapat Malaysia, RRC, 

Republik Korea, Jepang, dan Taiwan. 
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Laos dan Kampuchea 

 Kedua negara ini menggunakan pupuk paling rendah. Rerata pemakaian pada tahun 

1972 kurang daripada 1 kg NPK ha –1 dan naik menjadi sekitar 1 kg NPK ha –1 pada tahun 

1984. Penggunaan pupuk yang sangatrendah ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan 

politik yang tidak mendukung, tekanan penduduk rendah sehingga kebutuhan 

meningkatkan produksi tidak terasa mendesak ( kepadatan penduduk Laos 15 orang km–2 

dan Kampuchea 47 orang km-2 ; Anon., 1981), dan letak geopolitiknya terkucil yang 

menghambat kelancaran komunikasi antarbangsa. 

 

Burma  

 Rendahnya pemakaian pupuk dan laju peningkatannya disebabkan karena negara 

ini mengawali pembangunan dengan sangat lamban, ekonomi dijalankan dengan sistem 

komando yang a.l. menyebabkan para penggarap lahan tidak bebas memilih mutu atau 

susunan pupuk yang dipakai, dan harga pupuk serta hasil produksi dikendalikan secara 

ketat oleh pemerintah. Disamping itu sejak 16 tahun yang lalu Burma menjalankan politik 

mengucilkan diri. 

 

Thailand  

 Negara ini merupakan salah satu pengekspor beras penting di dunia. Ekspornya 

pada tahun 1982 berjumlah hampir 3,8 juta ton (ASEAN ADPC, 1984). Bahkan Thailand 

merupakan salah satu dari enam negara di dunia dan satu-satunya negara di Asia yang 

secara panggah menghasilkan surplus pangan dan menjadi pengekspor pangan bersih. 

 Menurut statistik tahun 1981, luas lahan tanaman padi ialah 9.105.000 ha, yang 

berarti 49% dari luas lahan pertanian. Lahan tanaman padi yang memperoleh irigasi seluas 

3.190.000 ha atau 35% dari keseluruhan lahan tanaman padi. Hasilpanen rerata tiap ha 

rendah, yaitu 1.952 kg ha-1gabah kering. Dengan jumlah produksi 17.774.000 ton dan 

jumlah penduduk 53 juta jiwa, konsumsi padi mencapai 8 juta ton dan yang diekspor 

hampir 4 juta ton (ASEAN ADPC, 1984; FADINAP, 1988). 

 Negara ini tidak memberikan subsidi pada pupuk. Petani kecil harus bersaing 

memasarkan hasilnya di pasaran dunia. Hal ini menjadi salah satu sebab rendahnya 

pemakaian pupuk. Faktor-faktor lain ialah nasabah harga hasil/ pupuk yang tidak 

menguntungkan, harga hasil yang tidak mantap dan naik turun, keterbatasan irigasi yang 

teratur, dan  iklim yang tidak menentu (curah hujan yang sukar diprakirakan). 
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 Penggunaan pupuk di Thailand mulai meningkat pesat setelah tahun 1970an dengan 

masuknya varietas padi unggul dan meluasnya lahan beririgrasi. Dari tahun 1977 sampai 

dengan tahun 1982 penggunaan pupuk kimia tertahan karena menurunnya perluasan 

irigrasi. Penggunaan pupuk meningkat lagi tahun 1983/84 (FADINAP, 1987). Konsumsi 

pupuk pada tahun 1972 sebesar 10,8 kg NPK ha-1 dan pada tahun 1984 menjadi 25,0 kg ha-

1. Jadi, dalam waktu 12 tahun meningkat lebih dari dua kali lipat, meskipun tingkat 

penggunaannya masih rendah. 

 Hampir 55% jumlah pupuk digunakan untuk pertanaman padi. Kira-kira 14 % 

untuk buah-buahan, bunga dan pertanaman industri, 10% untuk sayuran, dan sisanya untuk 

tebu, karet, tembakau dan kapas. 

 Pertanaman yang memperoleh takaran pupuk rerata terbesar ialah kelapa sawit (475 

kg ha-1), kemudian sayuran (381), tembakau (325) dan tebu (225). Karet hanya menerima 

69 kg ha-1 dan padi sawah lebih rendah lagi, yaitu 56 kg ha-1. Yang paling rendsah ialah 

pertanaman lahan kering yang hanya menerima 5,6 kg ha-1. 

Filipina 

 25 tahun yang lalu Filipina merupakan negara terkemuka di kalangan negara-

negara pengguna pupuk di kawasannya. Namun ketiadaan kebijakan yang pangah, 

keruntuhan industri gula dan ketiadaan sistem irigasi yang baik dianggap menjadi kendala 

utama. 

 Setelah varietas padi unggul diperkenalkan, produksi pangan antara tahun 1965-

1982 meningkatkan sebesar 4,2 % setahun dengan menggunakan pupuk kira-kira sepertiga 

dari kenaikan hasil (FADINAP, 1987). Rerata penggunaan pupuk untuk tanaman tebu 

lebih tinggi karena petani menilainya lebih menguntungkan. Padi dan tebu diusahakan 

pada lahan yang sama, dan penggunaan pupuk pada lahan ini pada tahun 1984 mencapai 

74%. Untuk tanaman jagung 10%. 

 Pada tahun 1983 hanya 56% petani padi menggunakan pupuk bila dibandingkan 

dengan pemakaian tahun 1974 penggunaan rerata tiap ha menurun dari 150 kg menjadi 130 

kg. Penurunan berlanjut sampai dengan musim penghujan tahun 1984 karena petani tidak 

mampu memperoleh kredit, sedangkan harga pupuk meningkat. Penurunan penggunaan 

pupuk juga terjadi pada pertanaman jagung. Di sini hanya 31% petani memakai pupuk dan 

rerata takarannya tiap ha juga menurun dari 50 kg pada tahun 1975 menjadi 45,5 kg pada 

tahun 1983. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 

 10

 Filipina termasuk pemakai pupuk rendah dan juga laju peningkatannya rendah. 

Pada tahun 1972 rerata pemakaiannya 25,6 kg ha-1 dan pada tahun 1984 hanya meningkat 

sedikit menjadi 31,9 kg ha-1. Jadi dalam 12 tahun hanya meningkat 6,3 kg ha-1 atau 25%. 

 

India 

 Meskipun India menurut tingkat pemakaian pupuk masih termasuk kelompok 

konsumen pupuk rendah (39,4 kg ha-1 pada tahun 1984), akan tetapi laju peningkatan 

pemakaian pupuk termasuk sedang. Antar tahun 1972 dan 1984 pemakaian pupuk 

meningkat sebesar 22,7 kg ha-1, yang berarti kenaikan sebesar 136%. Oleh karena kawasan 

India meliputi 22% dari seluruh daratan Asia maka seluruh konsumsi pupuknya nomor dua 

di Asia. Penggunaan  pupuk secara kaseluruhan masih rendah karena sebagian besar lahan 

pertaniannya setiap tahun mengalami banjir atau kekeringan. 

 Oleh kerena pengendalian air buruk maka di bagian timur India penggunaan pupuk 

dan hasilpanen tetap berada pada aras rendah. Sebaliknya, di bagian barat-laut India yang 

sebagian besar lahan memiliki irigasi teratur, penggunaan pupuk meningkat nyata sejalan 

dengan pelepasan varietas unggul. 

 Semua negara yang berada pada tahapan kedua dalam pemakaian pupuk 

mempunyai dua ciri pokok; (1) Persen lahan beririgrasi teratur secara nisbi tinggi, dan (2) 

Memberikan subsidi besar pada pupuk. Peningkatan penggunaan pupuk lebih disebabkan 

karena peningkatan takaran yang diberikan daripada bertambah luasnya lahan yang 

dipupuk. Akibat dari kedua ciri tadi, konsumsi N di kebanyakan daerahyang beririgasi baik 

telah mencapai atau bahkan telah melampaui titik optimum ekonomi. Maka tambahan 

keluaran padi pada masa mendatang harus berasal makin banyak dari masukan hara bukan N. 

 

Pakistan  

Laju peningkatan penggunaan pupuk yang cepat juga berkaitan dengan kenyataan 

bahwa kira-kira 60% lahan usaha tani dilayani irigasi 

 

Bangladesh dan Sri Langka 

Bangladesh, yang merupakan salah satu negara besar yang paling miskin di dunia, 

menggunakan pupuk jauh di atas kemampuan ekonominya. Hal ini hanya dapat terlaksana 

dengan program bantuan besar-besaran dari luar negeri. Hal yang sama, akan tetapi pada 

tingkatan yang kurang berat, terjadi pula di Sri Langka. 
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Indonesia 

Sejak dicanangkannya kehendak untuk berswasembada beras pada tahun 1959, 

Indonesia telah menggalakkan pemakaian pupuk. Baru 25 tahun kemudian, yaaaaaitu pada 

tahun 1984., Indonesia untuk pertama kalinya berhasil mencapai swasembada beras. 

Selama itu segala daya  dan dana dicurahkan secara besar-besaran untuk mencapai cita-cita 

yang menggebu dengan menaklukkan kendala-kendala alam, sosial dan ekonomi. Karena 

ini Indonesia maju lebih cepat, baik dalam penggunakan pupuk maupun produksi padi, 

daripada manapun di Asia. Kemajuan ini dapat terlaksana karena persen tinggi lahan padi 

yang memperoleh irigasi baik dan pemberian subsidi besar pada pupuk. Juga penerapan 

teknologi paket dalam memacu produksi padi, yang pada hakekatnya adalah sistem 

komando, tidak kecil peranannya dalam mendorong penggunaan pupuk. 

Indonesia mempunyai industri nitrogen yang sangat tangguh dan menjadi produsen 

nitrogen ke tiga di Asia, setelah RRC dn India (Von Uexkull, 1988). Maka dari itu 

kondsumsi N di  Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 1975 konsumsinya baru 331.000 ton 

hara N, akan tetapi pada tahun 1987 sudah melonjak menjadi 1.409.000 ton. Jadi, dalam 

waktu 12 tahun konsumsi meningkat 326% atau 27% setahun secara rerata. Konsumsi P 

juga tinggi, yang meningkat dari 108.000 ton hara P2O5 pada tahun 1975 menjadi 548.000 

ton pada tahun 1987, suatu peningkatan sebesar 407% atau rerata 34% setahun. Lonjakan 

penggunaan pupuk K lebih luar biasa. Dari suatu jumlah yang tidak berartisebanyak 21.000 

ton K2O pada tahun 1975 menjadi 219.000 ton pada tahun 1987, suatu kenaikan tajam 

sebesar 943% atau rerata 79% setahun (Von Uexkull, 1988). 

Konsumsi pupuk tiap ha tinggi, terutama dibandingkan dengan Filipina dan 

Tailand. Pada tahun 1983/84 konsumsi mencapai 74,5 kg hara ha-1, suatu peningkatan 

sebesar 30,5 kg dari tahun 1980/81.  Peningkatan yang cukup besar dilihat dari jumlah 

dialami oleh pupuk N dan P (FADINAP, 1987). 

Dalam imbangan bobot konsumsi N : P2O5 : K2O terjadi pula penyempitan. Pada 

tahun 1975 perbandingannya ialah 15,8 : 5,1 : 1, sedang pada tahun 1987 menjadi 6,4 : 2,5 

: 1. Pernah terjadi imbangan terburuk pada tahun 1981, yaitu 37,3 : 11,9 : 1. Imbangan N : 

P2O5 dapat dikatakan mantap sekitar 3,0 : 1. Pernah melebar antara tahun 1977 dan 1979 

menjadi menjadi 5,0-5,6 : 1. Imbangan N : K2O dan P2O5  : K2O cenderung secara 

berangsur menyempit. Pada tahun 1981 pernah terjadi kemerosotan penggunaan K luar 

biasa, sehingga imbangannya menjadi 37,3 : 11,9 : 1. 
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Akan tetapi perlu diingat bahwa imbangan antara ketiga hara itu tidak 

menggambarkan imbangan pemupukan pada pertanaman. Kita tahu bahwa sampai 

sekarang penggunaan K pada pertanaman pangan dan perkebunan rakyat masih rendah. 

Yang menggunakan K banyak adalah perkebunan besar. 

Pertumbuhan konsumsi pupuk yang pesat pada waktu yang lalu disebabkan karena 

program intensifikasi khusus, perbaikan prasarana pembagian dan perdagangan pupuk, 

pengawasan terhadap harga eceran pupuk dengan sistem intensif, subsidi besar pada harga 

pupuk, pembelian pupuk dengan kredit yang dipermudah, dan harga hasil pertanian yang 

lebih baik. Diperkirakan konsumsi pupuk akan terus meningkat sejalan dengan meluasnya 

intensifikasi pada pertanaman pangan di luar padi dan perluasan perkebunan dengan 

pembukaan lahan baru. Petani telah menggunkan pupuk dengan takaran yang lebih tinggi 

daripada yang dianjurkan dalam program intensifikasi, khususnya pupuk N. pada tahun 

1985 70% dari seluruh konsumsi pupuk dI Indonesia berlangsung di Pulau Jawa. 

Kenyataan ini secara berangsur akan berubah dan bergeser ke pulau-pulau lain. Laju 

peningkatan penggunaan pupuk di Jawa akan menurun dan sebaliknya, laju 

peningkatannya di pulau-pulau lain akan meningkat. Gambaran perkembangan ini akan 

menghadapi kendala berat, yang akan dapat menghambat pertumbuhan pemakaian pupuk. 

Hal ini akan diulas lebih lanjut dalam bab-bab berikut ini. 

Negara-negara yang berada pada tahapan ketiga adalah negara-negara yang telah 

maju secara ekonomi, seperti Jepang, Taiwan dan Republik Korea, atau negara yang 

mementingkan perdagangan, seperti Malaysia, atau negara yang kawasannya sangat luas 

dengan penduduk yang sangat banyak, yang menilai pertanian sebagai suatu lapangan kerja 

paling potensial untuk segera menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dalam rangka 

upaya meningkatkan segera taraf hidup rakyat, seperti RRC. 

 

Taiwan, Republik Korea dan Jepang 

 Dalam 10 –15 tahun terakhir ini konsumsi pupuk secara keseluruhan dari ketiga 

negara ini mantap. Pemakaian pupuk di Republik Korea, Taiwan dan Jepang berturut-turut 

ialah 331, 436 dan 458 kg ha-1. Laju peningkatan takaran pupuk tiap ha agak tinggi (sekitar 

3,8 kg ha-1 th-1) karena penyusutan luasan lahan pertanaman, lahan piasan (marginal) 

ditinggalkan, penurunan indeks penanaman dan pengalihan ke pertanaman bernilai tinggi 

(sayuran, buah-buahan, bunga, dsb.). 
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 Sejarah penggunaan pupuk di jepang sebagaimana disampaikan oleh Tsukada 

(1986) merupakan pengalaman yang berharga untuk disimak. Penggunaan pupuk di Jepang 

pada tahun 1937 sudah termasuk tinggi, yaitu 852.000 ton NPK. Akibat perang dunia II 

penggunaan pupuk menurun tajam tinggal hanya 120.000 ton pada tahun 1945. Industri 

Jepang menderita akibat PD II, tidak terkecuali industru pupuknya. Akibatnya, produksi 

padi juga menurun nyata dan rakyat memderita kekurangan pangan sangat gawat. Maka 

persoalan yang sangat mendesak ialah secepatnya meningkatkan produksi pangan, dan ini 

hanya dapat terlaksana dengan jalan meningkatkan produksi pupuk. Segala dana, bahan 

mentah dan energi dicurahkan kepada industri pembuatan pupuk. 

 Pemerintah Jepang memberlakukan sistem penentuan harga pupuk rangkap. Harga 

pada konsumen ditetapkan pada aras yang lebih rendah daripada aras harga pada produsen, 

dan pemerintah menghadiahkan subsidi kepada para pembuat pupuk untuk menutup selisih 

harga. Pembelian dan penjualan pupuk ditangani oleh suatu badan pemerintah. Hasilnya 

ialah produksi pupuk kimia segera sembuh dan dalam waktu singkat melampaui jumlah 

permintaan di dalam negeri. Kelebihan produksi terjadi pada tahun 1951, yang memukul 

industri pembuatan pupuk. Untuk meringankan himpitan keadaan ini pada tahun 1954 

dikeluarkan undang-undang untuk memantapkan sementara permintaan dan penawaran 

pupuk dan undang-undang untuk menyesuaikan sementara ekspor amonium sulfat. 

 Tujuan utama kedua undang-undang ini ialah : 

1. Menjamin pasokan sejumlah tertentu pupuk kepada konsumen dalam negeri dengan 

harga yang mantap. 

2. Merasionalkan industri pembuatan amonium sulfat dan memperkuat daya saingnya di 

pasaran antarbangsa. 

3. Menurunkan harga pupuk di dalam negeri melalui rasionalisasi. 

4. Mendirikan Badan Ekspor Amonium Sulfat Jepang. 

Ternyata rasionalisasi tidak dapat dijalankan memadai untuk mempertahankan daya 

saing di pasaran antarbangsa. Kedua undang-undang ini kemudian disudahi pada tahun 

1964 dan diganti dengan undang-undang baru. Undang-undang ini menetapkan bahwa 

harga pupuk harus diputuskan lewat perundingan antara produsen dan pembeli. Yang 

menjadi perunding paling penting dari pihak permintaan ialah Federasi Nasional 

Himpunan Koperasi Pertanian. Federasi Nasional ini pada tahun 1983 mulai mengimpor 

fosfat alam dari Amerika Serikat. 
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 Pada tahun 1950 penggunaan total pupuk NPK hampir pulih seperti sebelum PD II, 

yaitu 741.000 ton. Pada tahun 1955 melonjak tinggi menjadi 1.384.000 ton dan pada tahun 

1985 sudah menjadi 2.034.000 ton. 

 Menurut upaya meningkatkan produksi padi, masa setelah PD II dapat dipilahkan 

menjadi tiga kala : 

1. 1945 – 1950, suatu kala penyembuhan akibat perang. 

2. 1950 – 1965, suatu kala pertumbuhan produksi padi secara sinambung. 

3. 1965 – dst.,  suatu kala peningkatan hasil panen padi dan penyusutan luasan lahan     

pertanaman padi. 

Didukung oleh kebijakan pemerintah yang menguntungkan, pada tahun 1950 hasil 

panen padi mencapai kembali aras sebelum perang sebesar 327 kg ha-1. Pada kala kedua, 

lahan pertanaman padi terus diperluas sambil secara berangsur-angsur meningkatkan hasil 

panen padi. Luas lahan padi yang 2.877.000 ha dan hasil panen 3,2 – 3,3 ton ha-1 pada 

tahun 1950, meningkat menjadi 3.123.000 ha dan 3,9 – 4,0 ton ha- pada tahun 1965. Faktor 

paling penting yang menyumbang pada peningkatan hasil panen ialah kemantapan pasokan 

pupuk dan penurunan harga-harga. 

 Pada kala ketiga berlangsung pengefisienan produksi padi. Hal ini dibangkitkan 

oleh kecenderungan penurunan konsumsi beras tiap kapita yang akhirnya menyebabkan 

Jepang menghadapi persoalan kelebihan produksi padi pada sekitar tahun 1975. Lahan 

yang secara nisbi berproduktivitas rendah ditinggalkan. Produksi padi dipusatkan pada 

lahan yang berproduktivitas memadai untuk padi, sehingga intensifikasi dapat berlangsung 

secara lebih efisien. Lahan yang tidak dipakai lagi untuk padi digunakan untuk pertanaman 

lain yang semula menggunakan lahan padi yang baik. Luasan lahan padi menurun dari 

3.123.000 ha pada tahun 1965 menjadi 2. 318.000 ha pada tahun 1985., berarti tinggal 

74%. Akan tetapi hasil panen padi meningkat dari 3,9 – 4,0 ton ha-1 pada tahun 1965 

menjadi melampui 5,0 ton ha-1 pada tahun 1985,  berarti naik 25%. 

 Kebijakan Pemerintah Jepang menyusutkan lahan penanaman padi dan 

menggiatkan penanaman pertanaman lain, yang menyebabkan intensifikasi produksi padi 

berlangsung dengan efisiensi yang lebih tinggi, dan menumbuhkan produksi pertanaman 

lain, tidak lain adalah pembenahan tataguna lahan. 

 Konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok terus menurun sejak tahun 1960. 

Sebelum perang konsumsi per kapita per tahun kurang lebih 140 kg. Pada tahun 1960 turun 
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menjadi kira-kira 115-120 kg. Ini terus turun sehingga pada tahun 1975 menjadi 88 kg, 

pada tahun 1985 menjadi 75 kg, dan pada tahun-tahun berikutnya diduga tinggal 70 kg. 

 Takaran pupuk tiap ha terus meningkat. Pada tahun 1956-1960 takaran hara sekitar 

220 kg NPK, pada tahun 1970-1975 sekitar 295 kg, dan pada tahun 1980-1985 sekitar 313 

kg. Ada perbedaan imbangan antara hara N, P, dan K. Pada tahun 1956-1960 N sekitar 

38%, P sekitar 27% dan K sekitar 35%. Pada tahun 1970-1985 imbangan ketiga hara 

cenderung memantap dengan N menurun menjadi sekitar 34%, P meningkat nyata menjadi 

sekitar 36% dan K menurun menjadi sekitar 31%. Rupa-rupanya peningkatan takaran 

pupuk disertai dengan perataan imbangan hara N, P, dan K. Salah satu faktor peningkatan  

penggunaan pupuk ialah diperkenalkannya teknik memupuk susulan. 

 Mula-mula pertanian Jepang berciri masukan tenaga kerja tinggi dan menggunakan 

pupuk banyak. Namun menjelang akhir tahun 1950an, ekonomi Jepang mulai tumbuh 

begitu cepat yang menyebabkan tenaga kerja selalu tertarik ke luar dari pertanian dan 

masuk ke industri, sehingga timbul kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat. Hal ini 

dihadapi dengan dua jalan, yaitu meningkatkan mekanisasi pertanian dan makin banyak 

menggunakan pupuk majemuk. Pada tahun 1955 diperlukan 200 jam-orang setiap 0,1 ha, 

sedang pada tahun 1985 hanya memerlukan 55 jam-orang. Sebelumnya petani mencampur 

sendiri pupuk tunggal untuk membuat pupuk campuran, yang memerlukan tenaga kerja 

banyak. Sekarang mereka menggunakan pupuk majemuk, terutama yang berkandungan 

hara tinggi. Penggunaan pupuk majemuk ini dipermudah karena perataan imbangan hara 

N, P dan K. 

 

Sumbangan Pupuk Kepada Peningkatan Produksi Padi 

 Menurut Te & Flinn (1984) Indonesia menduduki tempat tertinggi di kalangan 

ASEAN dalam hal takaran pupuk kimia pada pertanaman padi pada tahun 1980 dan laju 

peningkatan penggunaan pupuk kimia antara tahun 1965 dan 1980. Pada tahun 1965 

Indonesia berkedudukan nomor dua setelah Malaysia dalam hal takaran pupuk kimia. Di 

Asia Jepang menduduki tempat teratas dalam hal takaran pupuk kimia dan diikuti oleh 

Republik Korea, baik pada tahun 1965 maupun pada tahun 1980. Akan tetapi karena pada 

tahun 1965 Jepang telah menggunakan takaran tinggi sekali maka laju peningkatannya 

pada tahun 1980 sangat kecil. Laju peningkatan takaran di Republik Korea jauh lebih 

rendah daripada Indonesia, Thailand dan Filipina, dan lebih rendah daripada Malaysia. Hal 
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ini juga mudah dimengerti karena pada tahun 1965 Republik Korea sudah menggunakan 

takaran tinggi . Lihat daftar 1. 

 

Daftar 1. Taksiran takaran pupuk kimia pada padi di negara Asia terpilih 

 
Kg NPK ha-1 Negara 

1965 1980 Kenaikan % 
Bangladesh 
Burma 
India 
Pakistan 
Sri Langka 
 
Filipina 
Indonesia 
Malaysia 
Thailand 
 
Jepang 
Republik Korea 

2 
1 
7 
5 
23 
 
9 
10 
33 
2 
 

327 
151 

13 
18 
57 
67 
104 

 
38 
102 
61 
17 
 

330 
246 

550 
1700 
714 
1240 
352 

 
322 
920 
85 
750 

 
1 
63 

 

 Dalam Daftar 2 disajikan sumbangan beberapa sarana produksi masing-masing 

kepada pertumbuhan produksi padiselama masa 1965-1980 di delapan negara Asia 

menurut hitungan Herdt & Capule (Te & Flinn, 1984). Secara umum dapat dikatakan 

sumbangan merata di antara sarana produksi masing-masing.  

Memang ada kecenderungan sumbangan irigasi lebih tinggi. Di Indonesia 

sumbangan terbesar berasal dari sarana lain-lain yang tidak dirinci lebih lanjut. Sumbangan 

pupuk sekitar 20%, sama dengan sumbangan irigasi, akan tetapi kalah sedikit dengan 

sumbangan bibit unggul. Di ASEAN sumbangan pupuk terbesar terjadi di Filipina. 

Sumbangan pupuk terkecil terjadi di Thailand. Di India sumbangan pupuk sama besar 

dengan irigasi, seperti halnya di Indonesia, hanya saja tingkatnya lebih tinggi. 
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Daftar 2. Sumbangan beberapa sarana produksi masing-masing kepada pertumbuhan 
produksi padi selama masa 1965-1980 

 
Sumbangan sarana kepada kenaikan produksi (ribuan ton padi) 

Negara Bibit 
unggul 

1 

Pupuk 
 

2 

Irigasi 
 
3 

Lain-lain 
(sisa)   

4=5-1-2-3 

Pertumbuhan 
total 

5 

Burma   
 
Bangladesh 
 
India 
 
Sri Langka 
 
Indonesia 
 
Filipina 
 
Thailand 
 
RRC 
      

647 
(35%) 

420 
(8%) 

7.998 
(23%) 

241 
(23%) 
3.162 

(23%) 
849 

(26%) 
822 

(13%) 
13..231 

(26%) 

353 
(19%) 
1.284 

(23%) 
10.867 
(31%) 

215 
(21%) 
2.680 

(20%) 
1.009 

(31%) 
682 

(11%) 
11.507 
(23%)

685 
(37%) 
1.091 

(20%)
11.209 
(32%) 

282 
(27%) 
2.773 

(20%) 
801 

(24%) 
865 

(14%) 
16.153 
(32%)

167 
(9%) 

2.759 
(50%) 
5.078 

(14%) 
316 

(31%) 
4.998 

(37%) 
615 

(19%) 
4.031 

(63%) 
9.609 

(19%)

1.852 
(100%) 

5.554 
(100%) 
35.152 

(100%) 
1.034 

(100%) 
13.613 

(100%) 
3.274 

(100%) 
6.400 

(100%) 
50..500 
(100%) 

Total 
27..370 

(23%) 
28..597 

(24%)
27..573 

(23%)
27..573 

(23%)
117.379 
(100%) 

Pertumbuhan total = produksi 1980 – produksi 1965 

 

 Peningkatan harga pupuk secara tajam pada awal tahun 1970an mengharuskan para 

peneliti memusatkan perhatian mereka kepada pengefisienan penggunaan pupuk. Perhatian 

ini khusus ditujukan kepada N karena hara ini merupakan pupuk terpenting bagi produksi 

padi sawah. Pengefisienan ini diupayakan lewat penciptaan varietas-varietas unggul baru 

dan teknik pengelolaan yang sesuai diterapkan oleh para petani. Ada tiga gatra penelitian 

yang tersidik mempunyai implikasi penting secara khusus atas permintaan pupuk pada 

masa mendatang. Ketiga gatra itu ialah : 

1. Menyidik kultivar yang efisien dalam hal penggunaan pupuk. 

2. Metode pengelolaan pupuk untuk meningkatkan efisiensi pupuk yang diberikan. 

3. Penggunaan sumber N organik dalam produksi padi. 

Sebetulnya ada banyak cara pemberian pupuk yang dapat diuji untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan hara pupuk. Salah satu cara ialah pengubahan bentuk bahan pupuk, 
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misalnya membuat urea yang berbutir kasar, briket, atau berselaput belerang. Dapat juga 

dengan mengatur pemberian pupuk, dengan pemupukan susulan, dsb. 

Pengunaan sumber N organik dimaksudkan untuk membatasi dampak buruk dari 

penggunaan pupuk N kimia yang berlebihan. Disamping itu berguna pula untuk 

mendorong membenahi ekosistem tanah sehubungan dengan pembangunan kesuburan 

tanah yang terlanjutkan (sustainable). Teknologi ini menjadi ungkapan asas daur ulang 

limbah pertanian yang mendasari pembangunan pertanian berwawasan lingkungan. Hal ini 

berada dalam hakekat bioteknologi  tanah. 

 

Uji Pemupukan Jangka Panjang 

 Kemmler (1988) menegaskanbahwa anjuran pemupukan yang terandalkan hanya 

dapat dibuat berdasarkan pengujian jangka panjang. Tanggapan pertanaman terhadap 

pupuk tergantung pada berbagai faktor yang beragam dalam jangka waktu panjang, 

termasuk curah hujan dan suhu selama musim tanam. Curah hujan optimum dalam suatu 

tahun dapat mempengaruhi ketersediaan hara tanah pada tahun itu lebih kuat daripada 

pupuk yang diberikan. Ketiadaan tanggapan terhadap suatu hara pupuk pada suatu tahun 

tertentu tidak tentu berarti bahwa pertanaman tersebut tidak memerlukan pemberian hara 

itu di tapak (site) tersebut. Sebaliknya, suatu tanggapan yang muncul sekali mungkin 

disebablkan karena keadaan khusus pada waktu itu, dan karena itu jangan dipakai sebagai 

dasar yang dianggap baik bagi perumusan suatu kebijakan pemupukan jangka panjang. 

 Daftar 2 yang disajikan terdahulu memberikan isyarat akan kepentingan penelaahan 

jangka panjang. Sumbangan faktor-faktor lain kepada pertumbuhan produksi padi sangat 

besar. Di Thailand sumbangannya sampai 63% dan di Bangladesh 50%. Di Indonesia 

sumbangannya 37%, yang sekalipun jauh lebih rendah daripada di kedua negara tadi, 

namun lebih tinggi daripada sumbangan bibit unggul, pupuk dan irigasi. 

 Contoh yang jelas dapat diambil dari Indonesia sendiri mengenai percobaan 

pemupukan ubikayu di tanah Vertisol Purwoharjo (daerah Wuryantoro). Percobaan ini 

berlangsung mulai pada tahun 1939 (Van Dijk, 1951). Seandainya percobaan itu disudahi 

pada tahun 1930 maka kesimpulan akan mengatakan bahwa hara pupuk yang diperlukan 

hanya Ca, sedang N, P dan K tidak diperlukan. Kesimpulan ini tidak akan berubah 

meskipun percobaan diteruskan sampai tiga tahun berturut-turut. Akan tetapi kelanjutan 

percobaan ternyata memberikan gambaran lain. Secara berangsur terlihat dampak Ca yang 

memeras hara tanah. Sebaliknya, secara berangsur tampak kebaikan K.  
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 Selama empat tahun pertama pengaruh pemupukan NPK tidak menunjukkan 

```keunggulan dibandingkan dengan pemupukan NP. Seandainya percobaan dihentikan 

samapi sekian saja maka kesimpulannya tentu K tidak diperlukan. Akan tetapi kelanjutan 

percobaan memperlihatkan gejala lain sama sekali. Setelah tahun kelima (1933) terbukti K 

sangat diperlukan. Perbedaan antara hasil pemupukan NPK dan NP cepat meningkat dan 

selalu lebih besar secara nyata. Peristiwa ini disebabkan karena daya semat tanah ini 

terhadap K sangat kuat. Tanggapan terhadap K baru muncul setelah daya semat ini 

terjenuhi dengan K pupuk yang diberikan terus menerus. Kejadian yang sama juga dialami 

dalam budidaya tembakau Vorstenlands yang ditanam pada tanah Vertisol. 

 Percobaan jangka panjang dapat menyediakan data dasar untuk menghitung neraca 

hara dan daur hara, serta memantau daya pengaruh yang lain dari penggunaan pupuk yang 

terus menerus, misalnya atas sifat-sifat tanah. Perubahan sufat tanah tentu membawa 

perubahan atas kebutuhan pupuk tanah itu. 

 Yang paling penting ialah menetapkan ekonomi penerapan pemupukan. Hal ini 

bertambah penting dalam kaitannya dengan usahatani kecil yang tidak memiliki daya 

sangga cukup dalam emnghadapi risiko. Berbeda dengan perusahaan pertanian besar, 

usahatani kecil tidak pernah mampu menyisakan keuntungan yang diperoleh pada suatu 

musim tanam untuk dialihkan ke musim tanam berikutnya sebagai cadangan menghadapi 

kegagalan atau penurunan hasil panen yang mungkin terjadi pada musim tanam berikutnya 

itu. Padahal pertanian Indonesia Sebagian besar berada di tangan petani kecil. Menurut 

biro pusat statistik (1982) pangsa pertanian rakyat pada budidaya pertanian di indonesia 

adalah sebagaimana tertera dalam Daftar 3. 

 Menurut ASEAN ADPC (1984), persen penduduk Indonesia yang aktif secara 

ekonomi (umur 10 tahun ke atas), yang bekerja di bidang pertanian, termasuk kehutanan, 

perikanan dan perburuan, ialah 58,1%. Dikalangan ASEAN angka ini hanya lebih rendah 

dibandingkan dengan Thailand yang 62,8%. Dibandingkan dengan Malaysia yang 33,6% 

dan Filipina yang 49,7%, angka Indonesia Jelas lebih tinggi, terutama dibandingkan 

dengan Malaysia. 
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Daftar 3. Pangsa pertanian rakyat pada pertanian di Indonesia 

Pangsa % 
Pertanaman 

Luas Produksi 
Pangan 
Perkebunan 

a. Cengkeh, Kapok, Kelapa, 
Pala, dan Panili, masing-
masing 

b. Tembakau 
c. Kopi 
d. Karet 
e. Tebu  
f. Teh 
g. Kakao 
h. Kelapa sawit 
                   Minyak 
                    biji 

100 
 
 
 

100 
97 
94 
83 
59 
37 
36 
1 

100 
 
 
 

100 
92 
92 
71 
40 
20 
8 
 

0,1 
0,1 

 

 Implikasi keadaan ini ialah bahwa suka atau tidak pembangunan pertanian nasional 

harus lewat usahatani kecil. Strategi ini harus dimulai dari kebutuhan, sumberdaya dan 

kemampuan aktual petani kecil, berdasarkan sistem usahatani dan pola pertanaman mereka 

yang biasanya mencerminkan kebutuhan dan keadaan setempat (Arulpragasam, 1985). 

Sumberdaya menurut peristilahan sistem usahatani ialah faktor produksi fisik (lahan, 

waktu) dan ekonomi (tenaga kerja, uang tunai, daya, pasar), yang tersediakan pada 

usahatani bersangkutan (Harwood, 1979). 

 Semua informasi diperlukan untuk menetapkan anjuran pemupukan yang sesuai. 

Anjuran ini hendaknya terterapkan tidak hanya pada suatu pertanaman tertentu saja, akan 

tetapi pada keseluruhan sistem pengusahaan yang dilaksanakan (Kemmler, 1988). 

 

Ulasan 

 Banyak sekali faktor yang menentukan atau mempengaruhi penggunaan pupuk, 

baik jumlah maupun macamnya. Di Jepang kebijakan tataguna lahan yang mantap dan 

rasiuonalisasi usahatani menjadi pendorong kuat terhadap peningkatan penggunaan pupuk. 

Di Republik Korea, Taiwan dan Jepang juga, kesempitanh lahan terkelolakan (arable) tiap 

kapita menjadi pendorong kuat terhadap mempertahankan takaran pupuk yang tinggi tiap 

ha, karena memerlukan produksi total yang besar. Malaysia yang mementingkan 

perkebunan untuk menghasilkan komoditas yang bernilai tinggi, pertumbuhan dan 

pengembangan perkebunan menjadi faktor pendorong penting sekali terhadap konsumsi 
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pupuk. Pertanian rakyat, khususnya pertanian padi sawah , merupakan pasaran penting 

bagi pupuk di Indonesia. 

 Kalau dihitung nisbah konsumsi total pupuk NPK terhadap jumlah penduduk yang 

aktif dalam pertanian, diperoleh angka 1,106 ton tiap kapita untuk Indonesia, 0,322 untuk 

Malaysia, 0,097 untuk Filipina dan 0,045 untuk Thailand. Indonesia dan Filipina boleh 

dikatakan sama, Malaysia adalah yang tertinggi, dan Thailand adalah yang terendah. 

Malaysia mencurahkan pupuknya pada perkebunan. Nisbah Thailand rendah, yang tersirat 

pula dalam Daftar 2. Thailand mengandalkan pertumbuhan produksi padi tidak dari bibit 

unggul, pupuk ataupun irigasi, melainkan dari faktor-faktor lain. Ini mungkin adaptasi pada 

lingkungan biofisik dan/atau rangsangan produksi, termasuk kemudahan pemasaran hasil. 

 Yang terpenting bvagi pembangunan pertanian bukanlah peningkatan konsumsi 

pupuk, melainkan penggunaan pupuk secara rasional berdasarkan interaksi yang efektif 

dengan faktor-faktor produksi yang lain. Untuk ini diperlukan kebijakan perpupukan yang 

mantap dan benar, berdasarkan hasil-hasil penelaahan jangka panjang dengan 

menggunakan tapak-tapak yang dipilih menurut asas “benchmark”. Kesalahan dalam 

perancangan pemupukan akan berakibat mendalam atas tanah dan lingkungan, yang 

pemugarannya memerlukan waktu panjang. Dalam kaitannya dengan usahatani kecil, 

kesalahan ini membawa akibat lebih gawat karena dapat meruntuhkan keseluruhan sumber 

kehidupan petani. 

 Penggunaan pupuk di Asia maju lebih cepat daripada yang terjadi di benua lain, 

meskipun pertanian di Asia dirajai oleh sektor usahatani kecil. Akan tetapi penggunaan 

pupuk di Asia mempunyai segi yang memprihatinkan, yaitu bersifat lebih timpang 

daripada di daerah lama pun dengan penggunaan nitrogen yang sangat berat sebelah. 

Berlawanan dengan hara tanaman yang lain, penambahan pupuk nitrogen tidak 

menyumbang kepada perbaikan kesuburan tanah, akan tetapi hanya mendorong kesuburan 

tanaman. Penambahan nitrogen saja hanya akan mengintensifkan pengurasan hara yang 

lain. Di bagian besar Asia perolehan produksi pangan besar-besaran dicapai dengan 

bayaran  mahal dengan kesuburan tanah alamiah. 

 Keberhasilan yang mengagumkan dalam dua dasawarsa lampau terutama berkaitan 

dengan satu pertanaman, satu lingkungan dan satu hara, yaitu padi sawah dan nitrogen. 

Bagaimanapun hasilnya kombinasi ini, hal ini dapat berbahaya jika diproyeksikan kepada 

masa depan. Sebagaimana halnya dengan keadaan timpang yang lain di alam, hampiran 

yang berat sebelah dalam memecahkan persoalan pangan dengan upaya sederhana, tidak 
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memiliki kemantapan jangka panjang. Karena memperoleh kemudahan seperti ini, yaitu 

asal punya air, padi dan pupuk nitrogen segalanya beres, orang menjadi lupa akan 

pengembangan dan penggalakan bingkisan-bingkisan teknologi yang sesuai untuk 

lingkungan yang kurang menguntungkan di kawasan lahan tadah hujan dan kawasan luas 

lahan atasan yang kurang dimanfaatkan. Di banyak lahan sawah di Asia, efisiensi nitrogen 

sedang menurun, karena hara-hara lain selain nitrogen makin menjadi faktor-faktor 

pembatas. 

 Persoalan pupuk tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya dengan menberikan 

subsidi kepada pupuk, pengaturan dukungan kepada hasil usahatani, dan tindakan moneter 

yang lain. Keterbatasan efektivitas pupuk hanya dapat disingkirkan dengan jalan 

memperbaiki tatalaksana agronomi, berarti mentehatkan usaha tani. Yang makin 

diperlukan masa depan ialah penelitian agronomi yang berkiblat kepada produksi, yang 

dapat menyajikan kepada petani berbagai alternatif tatakerja untuk mengoptimumkan 

perolehan dari penggunaan pupuk dan meminimumkan  resiko kegagalan pertanaman Von 

Uexkull, 1988). 
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