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PERTANIAN DAN LINGKUNGAN1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Arti Pertanian 

Ada dua istilah yang perlu diketahui perbedaan maknanya secara jelas. Istilah yang 

satu ialah "bertani" (farming) dan yang kedua "pertanian" (agriculture). Dalam pertanian 

subsisten, kedua istilah itu sinonim. Tiap petani menggunakan lahannya sendiri dan tenaga 

kerja keluarga. Dia mengadakan lumbung pangannya sendiri, menyediakan sendiri bibit, 

air siraman atau irigasi, pupuk dan peralatan kerja, mengkonsumsi hasilpanen pangannya 

sendiri, dan menukarkan sebagian hasilpanennya dengan bahan atau barang keperluan 

yang lain. Prakarsa berproduksi semata-mata berada dalam tangan petani masing-masing. 

Produksinya tidak terpengaruh sama sekali oleh pasar atau rencana pembangunan. Petani 

subsisten adalah orang merdeka, yang bekerja menurut rencananya sendiri, dengan 

sarananya sendiri, dan mengelola usahanya secara mandiri. Petani subsisten dapat 

disamakan dengan perajin (Mosher, 1971: Malassis, 1975). 

Dalam pertanian modern, "bertani" dan "pertanian" itu tidak searti. Bertani memang 

tetap merupakan titik berat kegiatan, akan tetapi tiap usahatani (farm) berubah menjadi 

suatu jalur perakitan, yang memanfaatkan dan menggabungkan banyak macam masukan 

yang diambil dari seluruh lingkungan ekonomi. Masukan disediakan oleh kegiatan 

pendukung pertanian (agri-support), yang sebagian bersifat komersial dan bagian lain 

bersifat tak-komersial. Yang termasuk komersial ialah pembuatan dan pembagian masukan 

usahatani (pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian), layanan pemasaran dan pengolahan 

hasil usahatani, dan kredit untuk membiayai pelaksanaan bertani. Yang bersifat tak-

komersial mencakup penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian. 

Disamping ketiga komponen fungsional tersebut, yaitu bertani, kegiatan komersial 

pendukung pertanian, dan kegiatan tak-komersial pendukung pertanian, usaha pertanian 

modern masih mempunyai komponen fungsional keempat, yaitu lingkungan pertanian 

(agri-milieu). Beberapa pengaruh lingkungan pertanian bersifat ekonomi, a.l. keadaan 

pasar domestik untuk hasil pertanian, kebijakan harga dan pajak, agihan (distribution) 

penghasilan domestik, dan fasilitas pengangkutan umum. Bagian lain terdiri atas faktor-
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faktor politik, a.l. kebijakan pembangunan pertanian dan tingkat peranserta petani dalam 

proses politik. Lingkungan pertanian juga bergatra budaya, a.l. tradisi dan sistem nilai yang 

dianut masarakat, struktur masarakat, dan tingkat pendidikan umum (Mosher, 1971). 

Pertanian modern bersifat komersial dan menjadi bagian penuh dari ekonomi 

nasional. Pengalihan bahan pangan dari sektor pertanian ke sektor bukan-pertanian tidak 

lagi ditentukan oleh kebutuhan petani memperoleh tukaran bahan atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, melainkan ditentukan oleh kekuatan pasar. Usahatani 

menjadi usaha bisnis (Harrar, 1971; Mallasis, 1975). 

Pertanian merupakan suatu macam produksi khusus yang didasarkan atas proses 

pertumbuhan tanaman dan ternak. Dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan suatu 

industri biologi. Oleh karena pertanian berproduksi dengan menggunakan sumberdaya 

alam secara langsung, pertanian juga disebut industri primer. Tanaman merupakan pabrik 

primer pertanian, sedang ternak merupakan pabrik sekunder pertanian.  

Tanaman mengambil CO2 dari udara lewat daun, dan mengambil air serta zat hara 

dari tanah lewat akar. Dengan menggunakan energi matahari, CO2, air dan zat hara diolah 

menjadi biji, buah, serat dan minyak yang dapat digunakan oleh manusia. Hidup ternak 

bergantung pada tanaman sebagai bahan pakan. Ternak dapat makan berbagai bagian 

tanaman yang tidak dapat dimakan manusia, seperti daun dan batang rumput. Ternak 

mengalihrupakan bahan tanaman menjadi bahan pangan yang lain lagi berupa daging, telur 

dan susu, serta bahan yang berguna bagi manusia berupa kulit dan serat wol. 

Pertanian sekarang juga menghasilkan bahan dasar industri. Hasil buah, daging dan 

susu menghidupkan pabrik pengolahan dan pengalengan. Hasil serat menumbuhkan pabrik 

tekstil. Hasil tebu, bit dan nipah membangkitkan pabrik gula dan alkohol. Hasil pati, gula 

dan telur menghidupkan pabrik roti dan biskuit. Demikian seterusnya. Pada gilirannya, 

hasil pabrik menumbuhkan kegiatan jasa, seperti pengangkutan, penggudangan dan 

penjualan. 

 

Arti Lingkungan 

Lingkungan mencakup segala hal di sekeliling kita, yang kita terkait padanya secara 

langsung atau tidak langsung, yang hidup dan kegiatan kita berhubungan dengannya dan 

bergantung padanya (Ananichev, 1976). Dapat juga dikatakan bahwa lingkungan adalah 

keseluruhan faktor, kakas (force) atau keadaan yang mempengaruhi atau berperan atas 
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hidup dan kehidupan kita. Boleh juga disebutkan bahwa lingkungan adalah segala gatra 

ekologi ditinjau dari segi manusia. 

Ekologi manusia mengaitkan ekologi dengan ekonomi. Dalam hal ini ekologi 

merangkum suatu falsafah pengelolaan sumberdaya, yang mengupayakan produktivitas 

lewat dukungan ekosistem. Ekologi memacu kecerdikan mengalihrupakan unsur-unsur 

suatu lingkungan tertentu menjadi sumberdaya ekonomi tanpa menggoyahkan neraca 

ekologi alam. Dalam kerangka pemikiran semacam ini, segala sistem produksi, usahatani, 

industri, dan permukiman dipandang sebagai ekosistem (Sachs, 1984). Dalam ekologi 

manusia, saling nasabah (interrelationship) antara manusia dan lingkungannya serta antar 

manusia, terselenggara menurut makna kehidupan dan nilai sosial yang dirancang manusia 

sendiri. Dengan kata lain, sikap manusia terhadap lingkungannya merupakan pernyataan 

(expression) sikap mentalnya. 

Pengertian lingkungan juga dapat diterapkan menurut tinjauan pertanian. Dengan 

pandangan bahwa pertanian merupakan suatu sistem, maka segala hal yang berada di luar 

sistem itu dan yang berpengaruh atas keadaan sistem tersebut, disebut lingkungan 

pertanian. 

Ruang lingkup lingkungan bersifat nisbi, karena ditentukan oleh garis yang 

ditetapkan untuk menandai batas luar suatu sistem. Misalnya, kalau sebuah rumah yang 

dinyatakan sebagai sistem maka setiap rumah lain di sekitarnya adalah unsur lingkungan. 

Akan tetapi kalau sebuah kampung (sekelompok rumah) yang dinyatakan sebagai sistem 

maka  rumah-rumah di luar kampung itu adalah unsur-unsur lingkungan, sedang rumah-

rumah di dalam kampung itu tersebut adalah unsur-unsur sistem. Perbedaan dalam memilih 

kenyataan yang dipandang sebagai sistem, membawa konsekuensi pengunjukan ruang 

lingkup lingkungan yang  berbeda  pula.  Hal  ini  pada  gilirannya  menimbulkan  

perbedaan  persepsi  tentang  

lingkungan dan karena itu kiblat penanganan masalah lingkungan pun berbeda. 

Sudah barang tentu hasilnya pun akan berbeda. 

 

Ekologi dan Pembangunan Pertanian 

Agar pembangunan pertanian dan pembangunan manusia berjalan seiring, 

diperlukan pengunjukan ruang lingkup lingkungan pertanian dan ruang lingkup lingkungan 

manusia yang mengandung unsur-unsur pokok yang sama. Dengan  demikian upaya 

menjaga keterlanjutan (sustainability) lingkungan manusia dengan sendirinya menjaga 
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pula keterlanjutan lingkungan pertanian. Komponen-komponen lingkungan penting, baik 

dilihat dari segi kepentingan manusia maupun dari segi kepentingan pertanian, ialah udara, 

tanah, air, kehidupan hayati, keadaan ekonomi dan nilai sosial-budaya. 

Udara dijaga terhadap pengotoran dan pencemaran, tanah dijaga terhadap degradasi 

dan pencemaran, dan air dijaga terhadap pengotoran, menjaga kesehatan lingkungan, baik 

untuk manusia maupun untuk tanaman dan ternak. Keadaan ekonomi diatur sehingga 

menggairahkan usaha pertanian dan melayakkan kehidupan masarakat. Nilai sosial-budaya 

dikembangkan sehingga dapat menampung gagasan pembaharuan, mengokohkan kepastian 

hukum bagi semua orang, mendorong keterbukaan sikap, menumbuhkan disiplin pribadi 

dan disiplin bersama, serta membangkitkan wawasan lingkungan. Sasaran-sasaran 

pengembangan nilai sosial-budaya tersebut secara bersama akan menghasilkan suatu 

kelembagaan pembangunan nasional yang maslahat. 

Pembangunan berwawasan lingkungan atau berwawasan ekologi (ecodevelopment) 

jelas tidak menganjurkan untuk kembali ke metode produksi yang digunakan oleh nenek 

moyang. Yang benar ialah bahwa sistem pembangunan memperhatikan sejarah budaya 

masarakat tani, keterampilan yang telah membudaya di kalangan awam, dan etnoteknologi. 

Dengan ketiga butir perhatian ini dapat dilibatkan pelaku utama pembangunan dalam peran 

yang seharusnya mereka mainkan (Sachs, 1984). Dalam hal pembangunan pertanian 

Indonesia, pelaku utama ialah petani kecil. Menurut Ghildyal (1984), istilah etnoteknologi 

menyatakan bagaimana orang memaknakan dan menasabahkan diri dengan dengan 

lingkungan alam mereka sendiri.  

Ciri menonjol pertanian ialah kekhasannya dalam hal lingkungan. Landasan biologi 

dan sistem produksi yang sangat terdesentralisasi, dengan jumlah pelaku produksi yang 

banyak dan teragihkan dalam wilayah yang luas dengan lingkungan yang berbeda-beda, 

menyebabkan pertanian berbeda sama sekali dengan industri. Setiap petani merupakan 

pengelola mandiri yang mengembangkan sistem produksinya sendiri, baik dilihat dari segi 

fisik maupun sosial. Dalam suatu industri, setiap inovasi bersifat potensial. Tidak demikian 

halnya dalam pertanian karean keserbanekaan lingkungan kerja. Maka alih teknologi dapat 

berlangsung mudah dalam industri, tetapi tidak mudah dalam pertanian (Ghildyal, 1984). 

Röling (1984) mengatakan bahwa ketersediaan teknologi sepadan (appropriate) tidak ada 

artinya kalau tidak disertai dengan kesempatan sepadan. Kesempatan semacam ini 

dibangkitkan dengan pemahaman ekologi manusia. 
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Berkenaan dengan peringatan 40 tahun berdirinya FAO (didirikan pada tanggal 16 

Oktober 1945), perdana menteri India Rajiv Gandhi (1985)mengatakan bahwa 

pertumbuhan tidak dapat disebut perkembangan dalam arti sebenarnya, apabila 

pertumbuhan itu membawa serta kemunduran lingkungan. Pada kesempatan yang sama 

presiden Kolombia Belisario Betancur (1985) berpendapat bahwa strategi revolusi hijau 

mengandung kelemahan nyata, yaitu menekankan pada peningkatan hasil fisik. Strategi ini 

secara tersirat menganggap bahwa teknologi maju dapat diterapkan pada skala produksi 

berapa pun. Hal ini menunjukkan bahwa orang tidak mengindahkan perbedaan struktural 

dalam sektor pedesaan. Akibatnya ialah revolusi hijau tidak selalu berhasil memberikan 

manfaat kepada sektor yang menghasilkan pangan secara lebih tradisional. Apabila 

keadaan ini berlangsung terus, ekonomi petani kecil akan ketinggalan makin jauh dari 

ekonomi secara keseluruhan. Disamping itu penggunaan masukan secara berlebihan dalam 

ekosistem yang rawan, menyebabkan lingkungan fisik rusak. Strategi ini dapat diperbaiki 

dengan penyesuaian pada watak usahatani kecil. 

Di Indonesia, sebagaimana di negeri sedang berkembang lainnya, ada satu fakta 

penting yang tidak mungkin diungkiri, yaitu bagian terbesar rakyatnya hidup dari 

mengusahakan lahan sempit dengan sistem usahatani kecil tradisional, dan pertanian rakyat 

memegang peran besar dalam pembangunan pertanian. Secara nasional kira-kira 49% 

rumah tangga pertanian mengusahakan lahan lebih sempit daripada 0,5 ha. Kisarannya 

ialah antara 20% di Kalimantan dan 63% di Jawa (Hadiwigeno, 1989). Pangan pertanian 

rakyat pada produksi pertanian nasional ialah 100% pada produksi pangan, cengkeh, 

kapok, kelapa, lada, pala dan panili, 92% pada produksi kopi dan tembakau, 71% pada 

produksi karet, 40% pada produksi tebu, dan 20% pada produksi teh (BPS, 1982). 

Dibandingkan sektor-sektor lain, pertanian berada dalam lingkungan sosial dan 

ekonomi yang timpang. Data tahun 1987 memperlihatkan bahwa pangan sektor pertanian 

pada Produk Domestik Bruto (PDB) ialah 29%, namun sektor ini masih harus menghidupi 

55% jumlah tenaga kerja. Sektor industri memberikan pangsa pada PDB sebesar 24%, 

akan tetapi hanya memperkerjakan 13% jumlah tenaga kerja. Pangsa sektor jasa pada PDB 

ialah 47%, padahal sektor ini hanya mengasuh 32% jumlah tenaga kerja. 

Kesempitan lahan garapan dan sistem pertanian rakyat yang berjalan sampai 

sekarang ini mengandung berbagai kendala yang saling kait-mengait terhadap 

pembangunan pertanian: 
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1. Tidak kompatibel dengan teknologi produksi masukan tinggi, padahal konsep 

etnoteknologi yang merupakan pernyataan ekologi manusia dan faktor pendorong 

adopsi pembaharuan belum dimapankan. 

2. Sukar dikembangkan menjadi usaha bisnis yang efisien. 

3. Produktivitas tenaga kerja keluarga cenderung rendah karena tergunakan secara tidak 

efisien. 

4. Mendorong timbulnya pengangguran tersamar, atau cenderung melalaikan usahatani 

dengan mencari kerja di luar usahatani yang memberikan imbalan yang lebih 

menguntungkan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan degradasi produktivitas 

lahan. 

5. Unsur konservasi tanah dan air sulit disenyawakan dengan sistem pertanaman. 

Ketidakefisienan usahatani kecil dan tingkat pendapatan rendah dari pertanian 

rakyat menjadi faktor-faktor dakhil (internal factors) kuat yang meningkatkan laju 

pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi bukan-pertanian. Faktor-faktor luar yang 

berperan kuat ialah tekanan penduduk yang memerlukan perluasan lahan permukiman, dan 

kepentingan sektor industri dan jasa yang menggusur petani dengan kekuatan uang dan 

kekuasaan politik. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman bagi penampungan 

pertumbuhan jumlah rumah tangga saja, diperlukan sekitar 19.000 ha setiap tahun untuk 

seluruh Indonesia (Hadiwigeno, 1989). Pengalihan ini justru terjadi atas lahan-lahan 

produktif di sekitar daerah perkotaan, dan di daerah-daerah yang mudah didatangi yang 

karena ini berpotensi baik pula untuk pengembangan pertanian. 

Strategi pembbangunan pertanian harus dapat menghadapi kenyataan ini kalau kita 

tidak ingin makin banyak kehilangan lahan pertanian yang produktif, atau makin kecil 

kesempatan memperoleh lahan potensial untuk pertanian. Strateginya harus berpijak pada 

kebutuhan yang dirasakan, sumberdaya yang dikuasai dan kemampuan aktual petani kecil, 

berdasarkan pengenalan secara baik sistem usahatani dan pola pertanaman mereka 

(Arulpragasam, 1985). Sumberdaya menurut terminologi usahatani mencakup faktor 

produksi (lahan dan waktu) dan faktor ekonomi (tenaga kerja, uang tunai, daya dan pasar), 

yang tersediakan untuk usahatani yang bersangkutan (Harwood, 1979). 
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Kebijakan Memilih Teknologi 

Usahatani kecil atau subsisten, menurut Lowe (1982), adalah lebih daripada 

sekedar upaya mencari penghasilan. Kegiatan itu merupakan suatu gaya hidup dan karena 

itu, baik hambatan fisik dan biologi maupun hambatan sosial, mempengaruhi 

perkembangannya. Dalam usahatani semacam itu bekerja sistem masukan dan imbalan 

(reward). Ini berbeda dengan usahatani komersial yang menganut sistem masukan dan 

keluaran. 

Penerapan langsung teknologi yang ditawarkan di pasaran, yang rakit untuk 

usahatani maju di negeri maju, sering berkesudahan terpiuh (distorted) dan sial. Hal ini 

disebabkan karena teknologi yang muncul di negeri maju dirancang untuk menjawab 

tantangan pokok yang dihadapi masarakat yang sudah berkembang jauh, yaitu kelimpahan 

lahan dan modal bersamaan dengan kelangkaan tenaga kerja. Ketiga tantangan ini justru 

berlawanan yang ada di negeri sedang berkembang (Arulpragasam, 1985). Maka Ghildyal 

(1984), sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, memunculkan istilah etnoteknologi 

sebagai asas teknologi yang selaras dengan usahatani kecil. Dalam teknologi tersebut gatra 

ekologi dan sosial menonjol. 

Carlstein (1982) mengajukan istilah lain, yaitu ekoteknologi, suatu istilah yang 

menyatakan teknologi selaku faktor perantara antara ekologi dan ekonomi. Dengan 

pengertian ini, ekologi memperoleh wawasan ekonomi, dan ekonomi memperoleh 

wawasan ekologi. Istilah ekoteknologi bermaksud menekankan pada suatu asas 

bahwasanya macam teknologi yang dimiliki oleh suatu masarakat hendaknya 

mengimplikasikan, baik keadaan ekologinya maupun sistem ekonominya. 

Dalam masarakat yang menganut pandangan pamrih, habitat atau lingkungan hidup 

lebih diperlakukan selaku milik, modal atau sarana produksi daripada selaku sumberdaya 

atau kimah (asset). Pamrih yang kuat menumbuhkan materialisme, yaitu suatu 

determinisme ekonomi (McHarg, 1968). Saling nasabah antara manusia dan 

lingkunagannya terutama dikendalikan ke arah penghasilan barang untuk memenuhi 

kebutuhan kebendaan, dan proses produksinya lebih banyak dibimbing oleh persepsi nilai 

tukar daripada oleh persepsi nilai pakai. Ekonomi menjadi identik dengan dagang, padahal 

sebetulnya tidak. Menurut takrifnya, ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku 

manusia dalam mengupayakan kesejahteraan dalam arti kemungkinan memuaskan 

kebutuhan. Menurut pengertian ini maka kegiatan konservasi tanah dan air merupakan 

upaya ekonomi. Kesejahteraan mengandung pengertian lebih luas daripada sekedar 
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keuntungan uang. Kata ekologi dan ekonomi berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu 

oikos, yang berarti rumah, rumah tangga dan budidaya. 

Pemahaman kita mengenai lingkungan memang meningkat. Akan tetapi alat yang 

kita miliki untuk menangani persoalan lingkungan masih tidak efisien. Kebanyakan 

metode dan hampiran (approach) yang kita gunakan merencanakan dan membuat 

kebijakan berasal dari masa prasadar lingkungan dan ekologi (Söderbaum, 1982). 

Misalnya, menurut Farrell (1985), kebijakan yang digariskan oleh pemerintah Amerika 

Serikat dan pemerintah negara-negara lain justru merangsang para produsen menggunakan 

teknologi yang kadang-kadang berakibat buruk atas lingkungan. Farrell menggunakan 

istilah determinisme teknologi untuk melukiskan kecenderungan penelitian pertanian yang 

menekankan sangat kuat, bahakan mungkin menekankan semata-mata, pada meninggikan 

produktivitas dan keluaran sektor pertanian. Meninggikan produktivitas dan keluaran 

memang perlu, akan tetapi itu bukan tujuan satu-satunya. Tiap teknologi, disamping 

memiliki matra produktivitas, harus pula memiliki matra sumberdaya dan lingkungan. 

Penggunaan pupuk di negeri sedang berkembang pada tahun 1980an meningkat 

kira-kira 2,5 kali lipat daripada penggunaannya pada tahun 1970an. Di negara maju dalam 

jangka waktu yang sama peningkatannya hanya sedikit di atas 40%. Memang benar bahwa 

aras penggunaan pupuk di negeri sedang berkembang masih jauh di bawah aras 

penggunaan rerata dunia, yaitu hara makro primer N + P2O5 + K2O sebanyak 44 kg ha-1 

lawan 77 kg ha-1. Apalagi dibandingkan dengan aras penggunaan di negara maju yang 

setinggi 116 kg ha-1. Laju peningkatan penggunaan pupuk pabrik yang begitu besar di 

negeri sedang berkembang diduga tetap akan berlangsung selama masa akhir abad ini. Di 

90 negeri sedang berkembang FAO memproyeksikan laju pertumbuhan penggunaan pupuk 

menjelang tahun 2000 sebesar 7,5 - 8,5% setahun. 

Pemupukan berat sebelah dengan NPK, khususnya N, dan ketergantungan yang 

makin kuat pada pupuk komersial, menimbulkan rasa khawatir dan prihatin mengenai 

dampaknya atas neraca hara menyeluruh dalam tanah dan atas keselamatan lingkungan. 

Meskipun demikian, perhatian utama pabrik dan pemasok pupuk buatan serta badan-badan 

pemerintah yang menjadi pengatur dan pensubsidi penggunaan pupuk buatan, tetap saja 

tertuju kepada apa yang dinamakan ekonomi hara makro. Kecenderungan sikap semacam 

ini harus kita bayar mahal, a.l. berupa kekahatan hara mikro gawat di mana-mana. 

Kekahatan B muncul di Nepal dan Filipina, Cu dan Mo di banyak negeri Afrika dan 

Meksiko, Mn di Pakistan, India dan Suriah, serta Zn di Irak dan Turki (Cerescope, 1982). 
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Penggunaan pupuk pabrik yang meningkat juga dapat meningkatkan penyerapan 

hara asli tanah, berarti meningkatkan penggunaan tanah. Dalam pustaka Inggris gejala ini 

dikenal dengan istilah priming effect (Garbuchev, 1968; Westerman & Kurtz, 1973). 

Ada perbedaan jelas pola konsumsi pupuk pabrik di Asia dengan di Eropa dan 

Amerika Utara (Von Uexkull, 1988). Asia memasuki jaman pupuk pabrik lebih lambat 

hampir 80 tahun daripada Eropa dan Amerika Utara. Namun, begitu lewat fase pengenalan 

pupuk (fase awal), konsumsi pupuk di Asia pada fase pertengahan berkembang begitu 

pesat, sehingga melampaui konsumsi negara-negara di benua lain pada waktu mereka 

berada dalam fase yang sama. 

Perbedaan lain ialah dalam sejarah pemupukan. Eropa dan Amerika Utara 

menggunakan pupuk P dan K lebih dulu daripada pupuk N, sedang Asia sebaliknya, yaitu 

menggunakan pupuk N dulu dan meningkat cepat sekali. Pupuk P dan K baru digunakan di 

Asia kira-kira 40 tahun kemudian. Perbedaan ini disebabkan oleh pertanian di Eropa dan 

Amerika Utara bertolak dari peternakan, sehingga pasokan N dijamin dengan memasukkan 

tanaman pakan legum dalam pola pertanaman. Kotoran ternak dan serasah kandang juga 

berperan penting dalam pemasokan N. Dalam pertanian semacam ini pupuk P dan K 

menjadi berkedudukan lebih menonjol. Hara P dan K dapat digunakan secara lebih efisien, 

karena disamping digunakan langsung oleh tanaman pokok, juga bermanfaat untuk 

memacu penyematan N secara biologi oleh tanaman legum. Baru pada akhir tahun 1960-

an, penggunaan pupuk N di Eropa dan Amerika Utara melampaui penggunaan pupuk P dan 

K. Penggunaan P dan K secara awal dapat memperbaiki status P dan K dalam tanah, dan 

selanjutnya dapat membangun landasan kokoh untuk mengembangkan kesuburan tanah 

selama waktu panjang sebelum dimulai penggunaan pupuk N secara intensif. 

Asia terhimpit kekurangan pangan dan sebagian besar penduduknya menggunakan 

beras sebagai bahan pangan 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 degradasi kesuburan tanah. Sistem sawah tidak memberi 

peluang untuk mengadakan pergiliran pertanaman dengan tanaman pakan legum, dan 

karena itu tidak ada faktor pendorong untuk memperhatikan pupuk P dan K. Ttambahan 

pula, sistem pengolahan tanah sawah sangat kuat mengekstraksi hara tanah, termasuk P 

dan K. Dari satu segi hal ini berguna mengimbangi pemupukan berat N, sehingga gejala 
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ketimpangan hara tidak sempat muncul. Akan tetapi dari segi lain, hal ini menyebabkan 

orang terlena memberikan pupuk P dan K, serta tidak sadar bahwa ia sedang menambang P 

dan K dari dalam tanah secara terus menerus. 

Diperkenalkannya varietas padi sawah unggul dalam hal daya tanggapnya terhadap 

pupuk, terutama N, dan 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 Amerka 

Utara. Namun pada tahun 1975 Asia dapat menyamainya, dan pada tahun 1985 Asia 

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

Revolusi hijau juga berpengaruh jelas atas penggunaan pupuk P, akan tetapi pengaruhnya 

jauh di bawah pengaruhnya atas penggunaan pupuk N. Pengaruhnya atas penggunaan 

pupuk K tidak begitu nyata. 

Menjelang tahun 2000 penggunaan pupuk N, P dan K di Asia masih akan terus 

meningkat tajam, sekalipun dalam hal pupuk N dan P jumlahnya sudah jauh melampaui 

penggunaan di Amerika Utara. Di Amerika Utara kecenderungannya justru berlawanan. 

Mulai awal tahun 1970-an jumlah penggunaan pupuk P tidak bertambah, bahkan ada 

kecenderungan menurun. Mulai awal tahun 1980-an jumlah penggunaan pupuk N dan K 

juga tidak bertambah. Semua orang tahu bahwa pemberian pupuk N dan P berlebihan 

menjadi sumber pencemaran berat bagi perairan. 

Indonesia mempunyai industri nitrogen yang sangat tangguh dan menjadi produsen 

nitrogen ketiga di Asia, setelah RRC dan India. Maka dari itu konsumsi 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 rerata 27% setahun. 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 berarti sebanyak 21.000 ton hara K2O pada tahun 

1975 melonjak menjadi 219.000 ton pada tahun 1987, suatu kenaikan tajam sebesar 943%, 

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

Konsumsi pupuk di Indonesia tiap hektar tinggi pula, terutama dibandingkan 

dengan Filipina dan Thailand. Pada tahun 1983/84 konsumsi mencapai 74,5 kg hara ha-1, 

suatu peningkatan sebesar 30,5 kg terhadap tahun 1980/81. Peningkatan cukup besar 

dilihat dari jumlah terutama dialami oleh pupuk N dan P (FADINAP, 1987). 
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Pertumbuhan konsumsi pupuk yang pesat di Indonesia disebabkan oleh program 

intensifikasi khusus, perbaikan prasarana pembagian dan perdagangan pupuk, pengawasan 

terhadap harga eceran pupuk dengan sistem perangsang, 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 menggunakan pupuk dengan takaran lebih tinggi 

daripada yang dianjurkan dalam program intensifikasi, khususnya pupuk N. 

Gejala peningkatan konsumsi pupuk yang belum tampak akan reda, memberikan 

kepada kita bahan untuk direnungkan benar-benar. Pertanyaan mendasar dan spekulasi 

yang timbul berkenaan dengan gejala ini ialah: 

1. Benarkah tanah kita begitu miskin, sehingga memerlukan pemupukan yang begitu 

berat ? 

2. Apakah kerendahan produktivitas tanah kita sekarang ini bukan merupakan akibat dari 

kesalahan langkah pada waktu kita memasuki jaman teknologi pupuk, yang 

mengabaikan pembangunan kesuburan tanah ? 

3. Mungkinkah penggunaan pupuk yang terus meningkat 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 demi memenuhi kepentingan kuantitatif, sehingga melupakan 

kepentingan kualitatif ? 

4. Berapa lama ekosistem Indonesia masih mampu bertahan menghadapi serbuan 

teknologi produksi pertanian tingkat tinggi sebelum runtuh, padahal negara-negara 

tempat teknologi itu diciptakan telah mulai membatasi penerapannya ? 

Nasabah pertanian dengan lingkungannya sangat khas, yang berbeda sama sekali 

dengan industri. Industri merupakan sumber kuat pencemaran lingkungannya. Akan tetapi 

akibat pencemaran tersebut, betapapun beratnya, tidak akan menjadi dampak balik 

lingkungan pada industri. Lain halnya dengan pertanian. Akibat dampak pertanian atas 

lingkungannya segera menjadi dampak balik lingkungan kepada pertanian. Erosi tanah 

yang terjadi karena kesalahan pengelolaan tanah akan langsung menjadi dampak balik 

secara negatif atas usaha pertanian yang bersangkutan. Ketimpangan neraca hara dalam 

tanah karena pemupukan yang berat sebelah, menjadi dampak balik yang menurunkan 

hasilpanen pertanaman. 
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Oleh karena pertanian dan lingkungannya bernasabah timbal balik, dan kebanyakan 

pelaku pembangunan pertanian berupa petani kecil yang miskin sumberdaya, kebijakan 

memilih teknologi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan keterlanjutan 

usaha pertanian. 

 

Pertanian Masukan Rendah Terlanjutkan 

Pertanian masukan rendah terlanjutkan, atau ungkapan Inggrisnya low input 

sustainable agriculture (LISA) adalah suatu sistem pertanian yang menerapkan teknologi 

produksi hemat lahan, air dan sarana produksi komersial. Dengan sistem ini, dampak 

kegiatan pertanian atas lingkungan yang bersifat negatif dan ketergantungan usahatani 

pada masukan komersial dapat dikurangi, dan penggunaan sumberdaya dapat dirasionalkan 

atau efisiensi penggunaannya dapat diperbaiki. Disamping itu LISA cocok untuk 

pengembangan pertanian rakyat, khususnya yang berbentuk usahatani kecil. 

Teknologi inti dalam LISA ialah bioteknologi tanah dan tanaman. Bioteknologi 

ialah penerapan biokimia, mikrobiologi dan ilmu-ilmu rekayasa secara terpadu untuk 

mencapai penerapan teknologi dari kapasitas mikroorganisme, sel-sel jaringan yang 

dibudidayakan, dan bagian-bagiannya. Bioteknologi tanah ialah kajian dan penanganan 

mikroorganisme tanah dan proses-proses metabolismenya untuk mengoptimumkan 

produktivitas pertanaman. Bioteknologi tanaman ialah kajian dan penanganan genetika 

tanaman dan rekayasa proses tumbuh tanaman untuk mengoptimumkan produktivitas 

pertanaman. 

Penanganan mikroorganisme tanah dan proses-proses metabolismenya bertujuan 

memperbaiki lingkungan fisik dan kimia tanah, melancarkan pendauran hara dalam sistem 

tanah - tanaman, dan meningkatkan penyediaan atau memperbaiki ketersediaan hara bagi 

tanaman, terutama N dan P. Penanganan genetika tanaman dengan teknik pemuliaan 

bertujuan menciptakan kultivar unggul dan teradaptasi pada lingkungan tumbuh tertentu. 

Rekayasa proses tumbuh dan perkembangan tanaman dengan budidaya jaringan bertujuan 

menghasilkan bibit unggul dalam waktu singkat dan menggabungkan sifat-sifat unggul 

yang tidak dapat dikerjakan dengan teknik pemuliaan konvensional. Bioteknologi tanaman 

juga mencakup pengembangan asosiasi tanaman dengan jasad renik filoplen (phylloplane). 

Perbaikan lingkungan fisik dan kimia tanah dikerjakan dengan pupuk organik 

(pupuk hijau, kompos dan/atau pupuk kandang). Pupuk organik sebetulnya tidak lain 

daripada preparat yang terdiri atas bahan organik yang dapat dirombak, jasad renik 
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perombak dan senyawa-senyawa hasil perombakan. Pemupukan organik juga merupakan 

tindakan melancarkan pendauran hara dalam sitem tanah - tanaman. 

Peningkatan penyediaan hara N dapat dikerjakan dengan jasad renik penyemat N2 

udara yang hidup bebas, seperti Azotobacter, Beijerinckia dan Azospirillium. Dalam 

lingkungan tropika, penyematan N2 udara secara biologi ini dapat menambahkan kepada 

tanah sebanyak 60 - 90 kg N ha-1 tiap satu masa daur pertanaman (Mengel & Kirkby, 

1987). Jumlah ini setara dengan 130 - 196 kg urea. Penyematan N2 udara secara biologi 

dapat juga dikerjakan dengan bakteri yang hidup bersimbiosis dengan tanaman inang 

legum, yaitu Rhizobium spp. Proses ini dapat menambahkan kepada tanah sebanyak 100 - 

400 kg N ha-1 th-1 (Mengel & Kirkby, 1987). Jumlah ini setara dengan 217 - 870 kg urea. 

Untuk lahan sawah penyematan N2 udara secara biologi dapat dikerjakan dengan 

Azolla spp., yang hidup di permukaan air genangan sawah. Biomassa Azolla digunakan 

sebagai pupuk organik. Produksi biomassanya berkisar antara 10 - 35 ton ha-1 bln-1 yang 

diperoleh dengan panen setiap minggu. Kadar N dalam bahan segar k.l. 0,25%, berarti 

jumlah N yang dapat dipasokkan ke dalam tanah oleh Azolla ialah 25 - 88 kg ha-1 bln-1. 

Taruhlah umur padi tiga bulan maka selama waktu pertumbuhan padi dapat dipasok 75 - 

264 kg N ha-1, berarti setara dengan 163 - 574 kg urea (Jutono, komunikasi pribadi). 

Perbaikan ketersediaan P untuk tanaman dapat dikerjakan dengan jasad renik 

pelarut fosfor, seperti bakteri Bacillus spp., jamur Aspergillus spp. dan Penicillium spp. 

serta aktinomisetes Streptomyces spp. (Siti Kabirun, 1987). Penelitian di Kanada dengan 

tanaman uji gandum menunjukkan bahwa Penicillium bilaji dapat meningkatkan kelarutan 

P dari batuan fosfat alam dan Cu, Zn dan Fe dari senyawa-senyawa anorganik, serta 

meningkatkan pengambilan unsur-unsur ini oleh tanaman gandum (Kucey, 1988). 

Penelitian di Brasil dengan tanah Oksisol merah tua menunjukkan bahwa bakteri 

pengoksidasi belerang Thiobacillus thiooxidans dapat juga meningkatkan kelarutan P dari 

batuan fosfat alam kalau disertai pemberian tepung S dan bahan organik yang mudah 

dirombak (Muchovej dkk., 1989). Proses yang berlangsung dalam campuran batuan fosfat 

alam + tepung S + bahan organik + T. thiooxidans mirip dengan yang berlangsung dalam 

pabrik superfosfat yang menggunakan bahan dasar batuan fosfat alam. Keuntungan dengan 

penerapan bioteknologi tanah ialah bahwa batuan fosfat alam yang bermutu tinggi 

(berkadar besi dan aluminium rendah). Dengan P. bilaji atau T. thiooxidans pemupukan P 

dapat dikerjakan dengan bantuan fosfat alam yang tidak perlu bermutu baik, berarti jauh 

lebih mudah dan dayanya bertahan lebih lama daripada dengan pupuk pabrik TSP. 
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Disamping itu, dalam tanah-tanah tropika yang kaya besi dan aluminium, batuan fosfat 

alam bekerja lebih efektif daripada TSP karena P yang dikandungnya tidak mudah tersemat 

oleh Fe dan Al tanah. 

Ketersediaan P dalam tanah juga dapat ditingkatkan dengan menginokulasi 

tanaman dengan jamur mikorisa. Jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman ini dapat 

meningkatkan pengambilan P oleh tanaman. Ada berbagai macam mikorisa, akan tetapi 

yang penting bagi tanaman pertanian ialah yang termasuk kelompok Endotrofik, yaitu 

mikorisa vesikuler arbuskuler (VAM). VAM terdapat pada hampir semua tanaman 

pertanian, tanaman pakan ternak dan tanaman hutan (Siti Kabirun, 1987). 

Produk bioteknologi yang sudah siap dikembangkan di Indonesia ialah inokulum 

legum, inokulum kompos dan pupuk Azolla. Yang sedang pada taraf percobaan ialah 

inokulum VAM dan yang sedang pada taraf penelitian ialah inokulum pelarut fosfat. 

Bioteknologi tanaman berupa budidaya jaringan sudah berjalan di Indonesia. Pada 

tanaman anggrek sudah mencapai taraf komersial. Pada tanaman kelapa sawit sudah 

mencapai skala lapangan. 

 

Lingkungan Sebagai Subyek Pendidikan 

Pendidikan lingkungan memberikan latihan kepada anak didik berfikir secara 

serbacakup (comprehensive) mengenai segala gatra kehidupan manusia. Subyek ini juga 

melatih berfikir secara bersistem, yang menggunakan matra ruang dan matra waktu 

lengkap, yaitu kemarin - kini - esok. Matra waktu penting karena lingkungan bersifat 

dinamis, baik menurut bawaannya maupun terutama menurut saling nasabahnya dengan 

kegiatan manusia. Kejadian yang berlangsung pada masa lampau menghasilkan akibat 

pada masa sekarang, dan akibat ini berpengaruh atas kejadian yang berlangsung pada masa 

sekarang, yang akan menghasilkan akibat pada masa mendatang. 

Matra ruang penting karena lingkungan merupakan fakta geografi. Akibat suatu 

tindakan tertentu yang terjadi di suatu tapak (site) belum tentu terjadi pula, atau tidak 

dengan sendirinya harus terjadi pula, di tapak lain karena tindakan yang sama. 

Berfikir secara bersistem, yang menilai nasabah antar komponen lingkungan dan 

antara lingkungan dan manusia dalam skala waktu dan ruang, mengembangkan penalaran 

analitik yang tuntas. 

Waktu dan ruang adalah hakekat segala kehidupan. Proses dan evolusi berhakekat 

waktu, sedang adaptasi berhakekat ruang (tempat). Kemajuan proses, perjalanan evolusi 
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dan pemapanan adaptasi menjadi jaminan kelangsungan kehidupan di bumi. Sebaliknya, 

kemunduran proses, kesendatan evolusi dan kelemahan adaptasi menjadi sebab pokok 

degradasi kehidupan. 

Masalah sosial dan budaya dengan sendirinya tercakup dalam kajian lingkungan, 

bahkan tidak hanya sekedar dicakup, akan tetapi dipadukan dengan masalah fisik, hayati 

dan teknologi. Dengan demikian anak didik tidak diberi bekal pengertian yang terkotak-

kotak, melainkan memperoleh pengetahuan yang bulat mengenai perilaku masyarakat 

dengan teknologi dan rekayasanya dalam upaya membangun perikehidupan yang lebih 

menyenangkan. Akan tetapi teknologi dan rekayasa itu pula yang dapat mendatangkan 

malapetaka kepada masyarakat yang berkesadaran tipis akan lingkungan. Dengan 

pengertian tentang lingkungan keseluruhan spektrum perilaku masyarakat dalam 

mewujudkan persepsinya tentang hidup dan kehidupan ini dapat dibeberkan. 
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