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TANAH DAN LINGKUNGAN1 
 

 Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Tanah Sebagai Ujud  

Tanah adalah gejala alam permukaan daratan, membentuk suatu mintakat (zone) 

yang disebut pedosfer, tersusun atas massa galir (loose) berupa pecahan dan lapukan 

batuan (rock) bercampur dengan bahan organik. Berlainan dengan mineral, tumbuhan dan 

hewan, tanah bukan suatu ujud tedas (distinct). Di dalam pedosfer terjadi tumpang-tindih 

(everlap) dan salingtindak (interaction) antar litosfer, atmosfer, hidrosfer dan biosfer. 

Maka tanah dapat disebut gejala lintas-batas antar berbagai gejala alam permukaan bumi. 

Ditinjau dari segi asal-usul, tanah merupakan hasil alihrupa (transformation) dan 

alihtempat (translocation) zat-zat mineral dan organik yang berlangsung di permukaan 

daratan di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja selama waktu sangat 

panjang, dan berbentuk tubuh dengan organisasi dan morfologi  tertentu (Schroeder, 1984). 

Pengertian tubuh menandakan bahwa tanah merupakan bangunan bermatra tiga, dua matra 

berkaitan dengan luas bentangan dan satu matra berkaitan dengan tebal. Sifat-sifat tanah 

muncul dan berkembang secara berangsur menuruti perjalanan waktu yang sangat panjang. 

Maka waktu menjadi matra keempat tanah. Dengan demikian tanah disebut bangunan 

bermatra empat, atau sistem ruang-waktu. Ini berarti hakekat tanah hanya terungkapkan 

secara baik kalau setiap gejala tanah didudukkan menurut ruang dan waktu. 

Sifat tanah beragam ke arah samping (lateral) dan ke arah cacak (vertical) menuruti 

keragaman faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pembentukan tanah. Tampakan 

tanah yang berkaitan dengan pola agihan cacak sifat-sifat tanah (vertical distribution 

pattern of soil properties) disebut morfologi tanah. Bidang irisan tegak sepanjang tubuh 

tanah, yang menampakkan morfologi tanah, disebut profil tanah. Profil tanah dipergunakan 

mengklasifikasikan tanah. Pola agihan menyamping sifat-sifat tanah dipergunakan 

memilahkan daerah bentangan kelas-kelas tanah dalam pemetaan tanah.  

Setiap tubuh tanah menempati suatu bagian bentanglahan (lanscape) dan menjadi 

salah satu tampakan alamiah (natural feature) bentanglahan bersama dengan sungai, rawa, 

gunung, hutan, dsb. Keseluruhan tampakan tanah dalam suatu wilayah membentuk 
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bentangtanah (soilscape) yang menjadi salah satu ciri bentanglahan di wilayah 

bersangkutan. 

Ada lima faktor pokok yang mempengaruhi pembentukan tanah dan menentukan 

rona bentangtanah, yaitu bahan induk, iklim, organisme hidup, timbulan, dan waktu. 

Dengan peningkatan intensitas penggunaan tanah, khusus dalam bidang pertanian, manusia 

dapat dimasukkan sebagai faktor pembentuk tanah. Dengan tindakannya mengolah tanah, 

mengirigasi, memupuk, mengubah bentuk muka tanah (meratakan, menteras) dan 

mereklamasi, manusia dapat mengubah atau mengganti proses tanah yang semula 

dikendalikan oleh faktor-faktor alam. 

Faktor pembentuk tanah ialah keadaan atau kakas (force) lingkungan yang berdaya 

menggerakkan proses pembentukan tanah atau memungkinkan proses pembentukan tanah 

berjalan. Proses pembentukan tanah berlangsung dengan berbagai reaksi fisik, kimia dan 

biologi. Reaksi menghasilkan sifat-sifat tanah dan karena memiliki sifat maka tanah dapat 

menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Proses pembentukan tanah berlangsung dengan tiga 

tahapan : (1) mengubah bahan mentah menjadi bahan induk tanah, (2) mengubah bahan 

induk tanah menjadi bahan penyusun tanah, dan (3) menata bahan penyusun tanah menjadi 

tubuh tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah adalah sebagai berikut. 

 

Bahan induk 

Bahan induk tanah dapat berasal dari batuan atau longgokan biomassa mati sebagai 

bahan mentah. Yang berasal dari batuan akan menghasilkan tanah mineral, sedang yang 

berasal dari longgokan biomassa mati akan menghasilkan tanah organik. Bahan penyusun 

tanah organik dirajai oleh bahan organik dengan campuran bahan mineral berupa endapan 

aluvial. 

Sifat bahan mentah dan bahan induk berpengaruh atas laju dan jalan pembentukan 

tanah, seberapa jauh pembentukan tanah dapat maju, dan seberapa luas faktor-faktor lain 

dapat berpengaruh. Sifat-sifat tersebut ialah susunan kimia, sifat fisik dan sifat permukaan. 

Dalam hal bahan mentah dan bahan induk mineral sifat-sifat yang berpengaruh termasuk 

pula susunan mineral, dan dalam hal bahan mentah dan bahan induk organik sifat-sifat 

yang berpengaruh termasuk pula susunan jaringan. Sifat fisik berkenaan dengan struktur 

dan granularitas. Sifat permukaan berkenaan dengan kemudahan kelangsungan reaksi 

antarmuka (interface). 
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Iklim  

Iklim berpengaruh langsung atas suhu tanah dan keairan tanah serta berdaya 

pengaruh tidak langsung pula lewat vegetasi. Hujan dan angin dapat menimbulkan 

degradasi tanah karena pelindian (hujan) dan erosi (hujan dan angin). Energi pancar 

matahari menentukan suhu badan pembentuk tanah dan tanah dan dengan demikian 

menentukan laju pelapukan bahan mineral dan dekomposisi serta humifikasi bahan 

organik. Semua proses fisik, kimia dan biologi bergantung pada suhu. Air merupakan 

pelaku proses utama di alam, menjalankan proses alihragam (transformation) dan 

alihtempat (translocation) dalam tubuh tanah, pengayaan (enrichment) tubuh tanah dengan 

sedimentasi, dan penyingkiran bahan dari tubuh tanah dengan erosi, perkolasi dan 

pelindian. 

Curah hujan merupakan sumber air utama yang memasok air ke dalam tanah. Suhu 

dan kelembaban nisbi udara menentukan laju evapotranspirasi dari tanah. Maka imbangan 

antara curah hujan dan evaotranspirasi menentukan neraca keairan tanah, dan ini pada 

gilirannya mengendalikan semua proses yang melibatkan air. Neraca keairan tanah 

berkaitan dengan musim. Dalam musim yang curah hujan (CH) melampaui 

evapotranspirasi (ET), air dalam tubuh tanah bergerak ke bawah, menghasilkan perkolasi 

yang mengimbas alihtempat zat ke bagian bawah tubuh tanah dan pelindian zat ke luar 

tubuh tanah. Dalam musim yang CH lebih rendah daripada ET, gerakan air dalam tubuh 

tanah berbalik ke atas, yang mengimbas alihtempat zat ke bagian atas tubuh tanah dan 

pengayaan tubuh tanah dengan zat dari luar tubuh tanah. 

Iklim juga berpengaruh dengan menggerakkan proses berulang pembasahan dan 

pembekuan. Pengaruh tidak langsung lewat vegetasi menentukan seberapa besar pengaruh 

yang dapat dijalankan oleh faktor organisme.  

 
Organisme Hidup  

Faktor ini terbagi dua, yaitu yang hidup di dalam tanah dan yang hidup di atas 

tanah. Yang hidup di dalam tanah mencakup bakteria, jamur, akar tumbuhan, cacing tanah, 

rayap, semut, dsb. Bersama dengan makhluk-makhluk tersebut, tanah membentuk suatu 

ekosistem. Jasad-jasad penghuni tanah mengaduk tanah, mempercepat pelapukan zarah-

zarah batuan, menjalankan perombakan bahan organik, mencampur bahan organik dengan 

bahan mineral, membuat lorong-lorong dalam tubuh tanah yang memperlancar gerakan air 
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dan udara, dan mengalihtempatkan bahan tanah dari satu bagian ke bagian lain tubuh 

tanah. 

Vegetasi adalah sumber utama bahan organik tanah. Bahan induk organik yang 

dikenal dengan sebutan gambut, berasal dari vegetasi. Berlainan dengan batuan induk dan 

iklim yang merupakan faktor mandiri (independent), vegetasi bergantung pada hasil 

interaksi antara batuan, iklim dan tanah. Nasabah vegetasi dengan tanah bersifat timbal-

balik. Ragam vegetasi dalam kawasan luas terutama ditentukan oleh keadaan iklim. Maka 

ragam pokok vegetasi berkaitan dengan mintakat pokok iklim. Namun demikian vegetasi 

tetap berdaya pengaruh khusus atas pembentukan tanah, yaitu (1) menyediakan bahan 

induk organik, (2) menambahkan bahan organik kepada tanah mineral, (3) ragam vegetasi 

menentukan ragam humus yang terbentuk, (4) menciptakan iklim meso dan mikro yang 

lebih lunak dengan mengurangi rentangan suhu dan kelembaban ekstrem, (5) melindungi 

permukaan tanah terhadap erosi, pengelupasan, pemampatan dan penggerakan, (6) 

memperlancar infiltrasi dan perkolasi air, (7) memelihara ekosistem tanah, dan (8) 

melawan pelindian hara dengan cara menyerap hara yang terdapat di bagian bawah tubuh 

tanah dengan sistem perakarannya dan mengangkat hara ke permukaan tanah dalam bentuk 

serasah (konversi daur hara). 

 

Timbulan  

Timbulan (relief) atau bentuk lahan (landform) menampilkan tampakan lahan 

berupa tinggi tempat, kelerengan, dan kiblat lereng. Timbulan merupakan faktor pensyarat 

(conditioning factor) yang mengendalikan pengaruh faktor iklim dan organisme hidup, dan 

selanjutnya mengendalikan laju dan arah proses pembentukan tanah. 

Dalam kawasan curah hujan yang sama, timbulan menciptakan keairan tapak yang 

dapat berbeda-beda. Di tapak yang berkedudukan lebih tinggi dan berlereng-lereng, terjadi 

suasana yang lebih kering karena letak air tanah lebih dalam dan air lebih banyak lari 

sebagai aliran perkolasi dan aliran limpas (runoff). Sebaliknya, di tapak yang 

berkedudukan lebih rendah dan datar atau cekung, terjadi suasana yang lebih basah karena 

letak air tanah dangkal, yang membatasi laju perkolasi, dan air cenderung mengumpul, 

bahkan memperoleh aliran masuk dari tapak sekitar yang berkedudukan lebih tinggi 

(runon). Tanah di lahan atasan terbentuk dalam keadaan pengatusan (drainage) lebih baik, 

maka biasanya berwarna cerah kemerahan dan sifatnya lebih beragam. Tanah di lahan 

bawahan terbentuk dalam  keadaan pengatusan lebih buruk, maka biasanya berwarna 
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kelam di bagian atas dan bercak-bercak karat di bagian bawah, dan keragaman sifat tanah 

lebih terbatas. 

Tanah berlereng-lereng lebih rentan erosi dan longsor. Tanah datar atau cekung 

justru menjadi tempat menampung bahan yang tererosi dari tanah sekitar yang terletak 

lebih tinggi. Kaitan timbulan dengan erosi angin berbalikan dengan kaitannya dengan erosi 

air. Tanah datar yang luas dan terbuka tanpa halangan bukit-bukit sangat rentan terhadap 

erosi angin. 

Masukan energi pancar matahari beragam menurut landaian dan kiblat lereng, yang 

mempengaruhi suhu, ET dan sering juga agihan CH. Jadi, daya pengaruh iklim makro dan 

vegetasi atas pembentukan tanah berubah karena timbulan. Pengaruh kiblat lereng atas 

suhu di jalur sepanjang katulistiwa dapat diabaikan, karena rentangan jarak dan lama 

waktu matahari berada di sebelah utara dan selatan katulistiwa, dan lama waktu matahari 

berada di sebelah timur dan barat zenit, sama sepanjang tahun. Di Indonesia yang hujan 

bersifat orografis dan musim barat lebih banyak membawa hujan, lereng yang berkiblat 

barat-baratlaut bersifat lebih basah daripada yang berkiblat timur-tenggara. Di kawasan 

belahan bumi utara yang jauh dari katulistiwa, keadaan lereng yang berkiblat selatan lebih 

panas dan lebih kering daripada yang berkiblat utara. Lereng berkiblat barat pada 

umumnya lebih lembab daripada yang berkiblat timur. Maka pada umumnya proses 

pembentukan tanah sering intensif di lereng-lereng berkiblat barat laut. 

 

Waktu  

Waktu bukan faktor penentu sebenarnya. Waktu dimasukkan faktor karena semua 

proses maju sejalan dengan waktu. Tidak ada proses yang mulai dan selesai secara 

seketika. Tahap evolusi yang dicapai tanah tidak selalu bergantung pada lama kerja 

berbagai faktor, karena intensitas faktor dan interaksinya mungkin berubah-ubah sepanjang 

perjalanan waktu. Dapat terjadi tanah yang belum lama terbentuk akan tetapi sudah 

memperlihatkan perkembangan profil yang jauh. Sebaliknya, ada tanah yang sudah lama 

menjalani proses pembentukan akan tetapi perkembangan profilnya masih terbatas. 

Tanah yang berhenti berubah sepanjang perjalanan waktu menandakan bahwa 

tanah tersebut telah mencapai keseimbangan dengan lingkungannya dan disebut telah 

mencapai klimaks. Kalau keadaan lingkungan berubah, proses-proses tanah akan  bekerja 

kembali menuju ke pencapaian keseimbangan baru. Sementara itu ciri-ciri klimaks 

terdahulu masih tertahan karena untuk menghilangkannya diperlukan waktu sangat 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 6

panjang. Tanah semacam ini disebut tanah tinggalan (relict soil). Apabila tanah hasil 

bentukan lingkungan purba terkubur oleh bahan endapan baru, perkembangannya akan 

terawetkan. Tanah yang berasal dari suatu lingkungan purba dinamakan paleosol. Paleosol 

yang terawetkan disebut tanah fosil.  

Tanah-tanah yang ada di kebanyakan lahan berumur lebih muda daripada 200.000 

tahun meskipun proses pembentukan tanah telah berlangsung jauh lebih lama. Salah satu 

sebab ialah erosi yang secara berangsur mengikis tanah sehingga tanah tetap mengalami 

pemudaan dan penipisan (menyingkirkan lapisan tanah atasan yang lebih tua). Sebab lain 

ialah banyak medan yang permukaannya dari waktu ke waktu tertutup bahan endapan baru 

berupa abu volkan, loess, apungan glasial (glacial drifts), atau aluvium (Harpstead & Hole, 

1980). Sebagai bandingan dapat dikemukakan bahwa bumi terbentuk pada 4,5 milyar 

tahun sebelum kini, batuan tertua berumur 4 milyar tahun, manusia pertama muncul pada 

2,5 juta tahun sebelum kini (kala plistosen) , dan manusia mulai merajai bumi pada 10.000 

tahun sebelum kini (kala holosen). 

 

Tanah Sebagai Reaktor 

Tanah adalah suatu campuran beragam dari (1) komponen mineral berupa sibir 

(fragment) batuan induk, mineral primer dan sekunder, serta zat amorf, (2) komponen 

organik berupa fauna dan flora, akar tumbuhan, sisa tumbuhan utuh dan lapuk, serta zat 

humik bentukan baru (humus), (3) air, dan (4) udara. Dalam tanah mineral, komponen 

mineral membentuk kerangka dasar dan komponen organik menjadi pengisi. Dalam tanah 

organik komponen organik membentuk kerangka dasar dan komponen mineral menjadi 

pengisi. Air dan udara berada dalam pori massa tanah. Sebagian air terjerap pada 

permukaan zarah mineral dan organik. Air yang terdapat dalam pori tanah disebut air 

kapiler. 

Tanah merupakan suatu sistem terbuka. Maka antara tanah dan lingkungannya 

berlangsung proses pertukaran energi dan bahan secara tetap. Proses pertukaran ini 

memelihara interaksi antar keempat penyusun tanah yang berlangsung secara tetap pula. 

Mineral sekunder dan zat amorf memegang peranan utama dalam reaksi dakhil tanah 

mineral. Peran mereka tetap penting dalam tanah organik. Humus memegang peran utama  

dalam reaksi dakhil tanah organik. Perannya tetap penting dalam tanah mineral. 

Lewat permukaannya tanah melakukan pertukaran air dengan atmosfer secara 

langsung (hujan-evaporasi) dan secara tidak langsung dengan perantaraan vegetasi (hujan-
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transpirasi). Tanah juga melakukan pertukaran energi pancar matahari dengan atmosfer, 

baik secara langsung dengan emisi dan refleksi maupun secara tidak langsung dengan 

perantaraan kegiatan jasad (fotosintesis-dekomposisi). Pertukaran bahang (heat) antara 

tanah dan udara atmosfer berlangsung lewat konveksi dan konduksi. Tanah memperoleh 

bahang magma (magmatic/juvenile heat) dan batuan induk dari bumi, dan kehilangan 

bahan ke bumi berupa air lewat perkolasi dan zat terlarut atau tersuspensi lewat pelindian. 

Dengan vegetasi, tanah mempertukarkan zat mineral lewat pendauran bahan secara hayati. 

Hara tanah diserap akar, terlibatkan dalam metabolisme dalam tubuh tumbuhan, dan 

dikembalikan ke tanah berupa bahan organik (serasah, sisa jaringan). Bahan organik ini 

mengalami proses mineralisasi dan humifikasi oleh flora dan fauna tanah. Tanah menerima 

bahan dengan jalan pengendapan dan kehilangan bahan karena erosi. 

Bersama dengan vegetasi penutupnya, tanah merupakan pengubah energi, penerima 

dan penyalur energi pancar matahari dan energi yang datang dari dakhil  bumi. Energi 

yang diperoleh tanah dari pertukaran dengan lingkungannya digunakan untuk proses 

transformasi dan translokasi dalam tubuh tanah. Sumber dan penampung (sink) energi 

dalam tubuh tanah ialah pengubahan mineral dan bahan organik, kegiatan hayati, gesekan, 

pembasahan-pengeringan, dan pembekuan-pencairan. Pengalihan energi dalam tubuh tanah 

berlangsung dengan konduksi, konveksi, kondensasi, evaporasi, perkolasi, dan aliran-tak 

jenuh. Transformasi energi dalam tanah tercapai lewat pembasahan-pengeringan, 

pemanasan-pendinginan, evapotranspirasi, pelapukan , erosi dan pelindian-pengendapan. 

Bahang dan cahaya diubah lewat evapotranspirasi, fotosintesis, dan dekomposisi. Dalam 

pelapukan reaksi eksoterm merajai, sedang dalam pertumbuhan organisme reaksi endoterm  

merajai. Ada alih energi dari proses pelapukan ke proses pertumbuhan jasad, pelapukan 

menjadi sumber energi dan pertumbuhan jasad menjadi penampung energi. Organisme dan 

mineral saling bersaing dalam mendapatkan bahan-bahan mobil, yaitu gas, lindian dalam 

larutan dan dalam suspensi, dan zat alir (fluids) hayati. 

Tanah merupakan pabrik lempung alami, baik lempung dalam arti mineral 

aluminosilikat sekunder maupun semua zarah yang berdiameter di bawah 2 mikron. 

Pembentukan kompleks organomineral juga merupakan peristiwa khas yang berkaitan 

dengan pembentukan tanah. Pembentukan kompleks ini dilancarkan oleh cacing tanah. 

Kehadiran zarah-zarah lempung, dan juga humus, sangat menentukan reaktivitas tanah. 

Reaksi yang berlangsung dalam tanah adalah reaksi antarmuka (interface), sehingga makin 

besar permukaan jenis bahan penyusun tanah, makin besar muatan listrik total bahan 
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penyusun tanah, makin besar kadar bahan-bahan tersebut dalam tanah, tanah makin reaktif. 

Reaksi antarmuka terpenting ialah pelarutan, hidrolisis (termasuk asidolisis), 

kompleksolisis, dan sorbi-desorbsi. Asidolisis ialah hidrolisis yang air mengandung larutan 

asam, sehingga daya lisisnya lebih kuat karena kadar ion H lebih tinggi. Asam utama yang 

terlarut ialah asam karbonat. Dalam tanah yang mengandung bahan organik juga terlarut 

asam    organik.  

Kompleksolisis atau pembentukan senyawa majemuk, ialah pembongkaran mineral 

primer dan juga mineral lempung tertentu berupa asam organik dan senyawa fenolik. Atom 

logam dalam struktur kristal diekstrak dan dimobilkan oleh proses kelasi (chelation). 

Disamping penting dalam pelapukan, kelasi juga penting dalam migrasi unsur logam. 

Dalam bentuk kelat unsur logam kurang terpengaruh oleh lingkungan pengendap. 

Sorbsi-desorbsi menyangkut pertukaran ion, tegangan lengas tanah, agregasi-

dispersi zarah tanah, dan hidratasi-dehidratasi. Pertukaran ion bersama dengan pelarutan 

menentukan ketersediaan unsur hara bagi tumbuhan dan flora tanah serta kerentanannya 

terhadap eluviasi dan pelindian. Tegangan lengas tanah menentukan ketersediaan air dalam 

tanah bagi tumbuhan. Agregasi-dispersi bekerja dalam pembentukan struktur tanah. 

Bersama dengan tegangan lengas tanah, hidratasi-dehidratasi bekerja dalam penyediaan 

konsistensi tanah. 

Lempung dan humus mempunyai permukaan jenis dan kapasitas sorbsi-desorbsi 

besar, jauh lebih besar daripada bahan penyusun tanah yang lain. Maka segala kegiatan 

tanah berpusat pada lempung dan humus. Permukaan jenis lempung berentangan antara 20-

40 m2g-1 (kaolinit) sampai dengan 700-800 m2g-1 (montmorilonit). Kapasitas tukar kation 

(KTK) kaolinit 5-15 cmol (+) kg-1 dan montmorilonit 80-120 cmol (+) kg-1. Kapasitas 

tukar anion (KTA) masing-masing ialah 13 dan 23 cmol. Mineral lempung amorf alofan 

yang merajai tanah muda asal abu volkan berpermukaan jenis 200-500 m2g-1 dan KTK 

sampai 100 cmol (+) kg-1 . Humus berpermukaan jenis sekitar 700 m2g-1  dan KTK 200-

500 cmol (+) kg-1, Humus juga mempunyai KTA. KTK dan KTA humus bergantung pada 

pH. Bagian besar KTK lempung bersifat tetap, bagian kecil  bergantung  pada pH. KTA 

lempung bergantung pada pH. Nasabah KTK dan KTA dengan pH berbalikan. KTK naik 

sejalan dengan kenaikan pH, akan tetapi KTA naik sejalan dengan penurunan pH. 

Untuk perbandingan, permukaan jenis zarah debu (diameter 2-20 mikron), pasir 

halus (diameter 20-200 mikron), dan pasir kasar (diameter 200-2000 mikron) berturut-turut 
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kira-kira 0,2 m2g-1, 0,02 m2g-1, dan 0,002 m2g-1. Jelas bahwa peran zarah-zarah ini dalam 

proses antarmuka dapat diabaikan. 

Lempung dan humus juga menjadi pelaku utama konversi air menjadi lengas tanah 

yang tergunakan tumbuhan. Tanah lempung (kadar lempung 40 % atau lebih) dalam 

keadaan jenuh mengandung lengas tanah rerata 53 mm dm-1 lapisan tanah. Kandungan 

lengas tersediakan (kapasitas lapangan-titik layu tetap) rerata 23 mm dm-1 lapisan tanah. 

Angka-angka untuk tanah (kadar lempung 10 % atau kurang) hanya rerata 38 dan 8 mm 

dm-1 lapisan tanah (Anon, 1989). 

Tanah merupakan tempat perombakan senyawa aseli dan sekaligus tempat 

pembentukan senyawa baru. Senyawa aseli berupa mineral berasal dari litosfer dan yang 

berupa bahan organik berasal dari biosfer. Dengan air hidrosfer dan udara dari atmosfer, 

senyawa-senyawa tadi dirombak dan disintesis kembali menjadi senyawa-senyawa baru. 

Tanah merupakan mintakat (zone) pertemuan dan interaksi litosfer, biosfer, hidrosfer dan 

atmosfer. 

Bahan mineral dirombak secara fisik (disintegrasi), kimiawi (dekomposisi : 

pelarutan, hidrolisis, asidolisis, oksidasi, reduksi), dan biologi (biokimiawi : 

kompleksolisis, pelarutan, asidolisis). Bahan rombakan disusun kembali menjadi senyawa 

baru (neoformation) berupa lempung aluminosilikat (kaolinit, montmorilonit, alofan, dsb.), 

oksida Si (kuarsa sekunder, opal amorf), oksida dan hidroksida  Al, Fe dan Mn, dan 

karbonat Ca, Mg dan Na sekunder. Bahan organik dirombak secara fisik, biokimiawi 

(hidrolisis, oksidasi), dan mikrobiologoi (enzimatik, oksidasi, mineralisasi) berupa 

berbagai zat humus (fulvat, humat, humin). Humifikasi dapat berlangsung secara kimiawi, 

yang peranan jasad tanah hanya terbatas pada tahap awal. Yang dapat terbentuk secara ini 

ialah fulvat. Reaksi kimia menonjol dalam tanah masam, miskin hara mineral, dan gambut 

yang kegiatan mikrobia rendah. Humifikasi dapat berlangsung dengan metabolisme dan 

otolisis hayati. Yang biasa terbentuk secara ini ialah humat dan humin. Proses ini terutama 

terjadi dalam saluran pencernaan fauna tanah. Humifikasi hayati terjadi dalam tanah 

masam lemah sampai netral, kaya hara, dan dengan kegiatan biologi tinggi. 

 

Tanah Sebagai Ekosistem 

 Tanah bukan semata-mata benda mati. Tanah mengandung suatu bentuk kehidupan 

khas berupa flora dan fauna, sehingga tanah memiliki ciri-ciri tertentu sebagai benda 

hidup. Oleh karena tanah tersusun atas komponen abiotik dan biotik maka tanah pada 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 10

asasnya merupakan suatu ekosistem. Keseluruhan masyarakat hidup tanah dinamakan 

edafon. Edafon merupakan bagian dari bahan organik tanah. Penyusun bahan organik 

tanah yang lain ialah akar tumbuhan hidup dan mati,  sisa akar dan bagian tumbuhan lain 

yang telah terombak dan terubah sebagian, dan zat-zat organik baru hasil sintesia, baik 

berasal bahan nabati maupun dari bahan hewani. Bahan organik hasil sintesis ini diberi 

nama  umum humus. Menurut pengertian konvensional, bahan tumbuhan kasar, misalnya 

akar dengan diameter di atas 2 cm, mikrofauna, dan hewan vertebrata tidak termasuk 

bahan organik tanah (Schroeder, 1984). 

Humus merupakan bagian terbesar bahan organik tanah mineral. Akar berada di 

urutan kedua dan edafon merupakan bagian terkecil. Meskipun jumlahnya sedikit namun 

peranan edafon dalam proses-proses tanah sangat besar, khususnya dalam pelapukan 

mineral dan dekomposisi bahan organik. Jumlah dan ragam humus bergantung pada 

keadaan lingkungan pembentukannya berkenaan dengan suhu, lengas, aerasi, panjang hari, 

ketersediaan hara, sifat fisik, kimia dan biologi tanah, serta timbulan, dan bergantung pada 

macam vegetasi sebagai sumbernya. Dalam tanah hutan kadar humus dalam bahan organik 

kerapkali kurang daripada 50 % berat bahan kering. Dalam tanah perumputan kadarnya 

dapat mencapai 85 %. Kadar edafon dalam bahan organik tanah berentangan 1-10 % 

(maksimum) berat bahan kering. Dalam tanah perumputan kadarnya sekitar 5 %. 

Bagian terbesar edafon berupa flora tanah, yaitu fungi, algae, bakteri dan 

aktinomisetes. Sumbangan populasi flora tanah kepada massa edafon ialah 60 – 90 % 

bobot kering, dengan massa fungi dan algae seimbang dengan massa bakteri dan 

aktinomisetes. Di kalangan fauna tanah, cacing tanah terdapat paling banyak, yang dalam 

tanah perumputan dapat mencapai 12 % berat bahan kering edafon. 

Tanah menyediakan kebutuhan hidup edafon berupa bahan organik sebagai sumber 

energi dan hara, bahan mineral sebagai sumber hara, air, oksigen, CO2 sebagai sumber C 

dan energi bagi bakteri ototrof, dan bahang (suhu). Tanah juga berfungsi melindungi hidup 

edafon dengan jalan membatasi koncahan (fluctuation) suhu dan kelembaban. Edafon biasa 

hidup berasosiasi dengan tumbuhan secara sinergistik. Banyak fungi yang hidup 

bersimbiosis dengan akar tumbuhan (mikorisa). Maka edafon lebih banyak ditemukan 

dalam risosfer, khususnya bakteri dan fungi. Risosfer ialah volum tanah beserta air dan 

udara yang dikandungnya dan bersama dengan organisme yang berasosiasi, yang 

menyelimuti langsung perakaran tumbuhan. 
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Akar mengeluarkan CO2 , O2  dan eksudat berupa zat-zat organik sederhana.    CO2 

membuat larutan tanah menjadi agak masam yang melancarkan pelarutan hara dari 

rombakan batuan, yang berguna untuk tumbuhan sendiri dan flora tanah. CO2 juga 

diperlukan oleh bakteri ototrof sebagai sumber C dan energi. O2 diperlukan oleh flora 

tanah aerobik dan fauna tanah. Eksudat akar berguna bagi flora tanah heterotrof sebagai 

sumber C, N dan energi yang mudah dirombak. Kebanyakan bakteri dan aktinomisetes 

tanah bersifat aerob. Hasil mineralisasi yang dikerjakan oleh flora heterotrof–saprofitik 

berguna untuk bekalan hara tumbuhan. Dengan asosiasi tumbuhan dengan flora saprofitik 

daur hara dapat berlangsung. Jasad renik juga melakukan langkah-langkah penting dalam 

fase-fase padat, cair dan gas dari sistem tanah-tumbuhan-atmosfer-hidrosfer. Tanpa proses-

proses organik tersebut berbagai daur bahan dan energi (O2, CO2, N2, S, P, air, bahang) 

akan terhenti dan semua makhluk hidup, termasuk manusia, akan kehilangan penopang 

kehidupan. 

Ada kaedah bilogi bahwa semakin kecil ukuran suatu makhluk, semakin besar 

jumlah dan pengaruhnya. Maka tindakan jasad renik dalam tanah jauh lebih luas dan jauh 

lebih menentukan daripada tindakan insekta dan hewan vertebrata penghuni tanah. 

Peningkatan kegiatan sehubungan dengan kehalusan ukuran jasad dapat juga dijelaskan 

dari sudut perluasan permukaan jenis jasad. Pada asasnya reaksi jasad renik dengan 

lingkungannya juga berlangsung lewat antarmuka (jerapan, serapan, difusi, eksudasi). 

Bahan hara (ion, molekul makro, koloid) cenderung memekat pada antarmuka padatan-

cairan. Maka ketersediaan permukaan yang dapat dihuni memainkan peranan utama dalam 

menentukan pertumbuhan dan agihan jasad renik dalam habitat semacam itu. Keadaan ini 

ditemukan dalam tanah. Jasad renik menduduki permukaan zarah-zarah tanah lewat proses 

adesi dan jerapan. Sehubungan dengan peristiwa ini bakteri dapat disebut koloid hidup. 

Edafon juga berperan penting sekali karena menghasilkan humus dari bahan 

organik. Akar tumbuhan mengalihkan banyak bahan organik ke tanah berupa bahan 

sayatan akar sewaktu akar tumbuh menembus tanah dan lendir akar yaitu bahan granuler 

dan serabut halus serupa agar-agar yang menutupi permukaan akar dan rambut akar. 

Selama masa tumbuh tumbuhan semusim kira-kira 50 % C-organik yang dialihtempatkan 

dari trubus (top,shoot) ke akar dilepaskan ke tanah dalam bentuk C-organik, dan 20 % 

dilepaskan ke dalam tanah dalam bentuk CO2 lewat pernafasan akar. Selebihnya yang 30 

% sampai pada akhir masa pertumbuhan tumbuhan tetap berupa akar utuh. Bahan-bahan 

organik ini siap dirombak oleh mikroorganisme risosfer yang a.l. menghasilkan humus. 
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Risosfer merupakan suatu ekosistem khas dan berbeda jelas dengan ekosistem di luar 

risosfer.  

Reaksi-reaksi biologi dalam tanah yang penting sekali berkenaan dengan tanah 

sebagai ekosistem ialah :   

1. Penyematan N2 udara yang dikerjakan oleh bakteri (Rhizobium) dan aktinomisetes 

yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan tingkat tinggi, oleh bakteri yang hidup 

bebas dalam tanah (Azotobacter, Beijerinckia, dll.), dan oleh algae Nostoc, 

Anabaena. 

2. Proteolisis (pelepasan N amino dari bahan organik) dan amonifikasi (reduksi N 

amino menjadi NH3), yang dikerjakan oleh bagian besar mikroorganisme tanah. 

3. Nitrifikasi yang berlangsung lewat dua tahap, yaitu nitritasi (oksidasi amonia 

menjadi nitrit) oleh Nitrosomonas dan Nitrosolobus, dan nitratasi (oksidasi nitrit 

menjadi nitrat) oleh Nitrobacter. 

4. Denitrifikasi (reduksi nitrit atau nitrat menjadi gas N (NO, N2O, N2) yang dapat 

dikerjakan oleh banyak spesies bakteri tanah.  

5. Daur belerang. Mineralisasi fraksi S organik dalam keadaan tumpat air 

(waterlogged) menghasilkan H2S. Dengan ketersediaan Fe sebagian H2S 

membentuk FeS atau FeS2 (pirit). Dalam lingkungan aerob sulfidfa anorganik 

mengalami otoksidasi menjadi sulfat. Dalam lingkungan anaerob H2S dioksidasi S 

unsur oleh bakteri S fotosintetik dan kemotrofik. Dalam keadaan aerob S unsur 

dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri S kemotrofik (Beggiatoa, Thiothrix, 

Thiobacillus). Sulfat adalah bentuk S yang dapat diserap tumbuhan. Dalam keadaan 

anaerob sulfat kembali direduksi menjadi H2S oleh bakteri Desulfovibrio.  

 

Tanah merupakan suatu ekosistem terbuka dan dinamis, tempat berlangsung fluks 

energi dan bahan secara terus-menerus (bahang, air, gas, hara, bahan mineral dan organik, 

organisme). Proses-proses hidup memegang peranan penting dalam pembekalan hara bagi 

kehidupan berikut. Lebih daripada 98 % N, 60-95 % S dan 25-60 % P dalam tanah berada 

dalam bentuk senyawa organik (Schroeder, 1984). 

 

Tanah Sebagai Komponen Lahan 

Lahan adalah sutau wilayah daratan bumi yang ciri-cirinya merangkum semua 

tanda pengenal  biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan, hidrologi, populasi tumbuhan 
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dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang boleh dibilang 

bersifat mantap atau dapat diramalkan bersifat mendaur, sejauh tanda-tanda pengenal 

tersebut berpengaruh  murad (significant) atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa 

sekarang dan pada masa mendatang. Berdasarkan pengertian ini maka tanah merupakan 

salah satu tampakan lahan. Sebagai komponen lahan, tanah merupakan suatu hamparan 

yang dinamakan pedosfer. Komponen lahan yang lain ialah atmosfer, hidrosfer (bagian 

yang berada di darat), biosfer, dan litosfer. 

Kemaujudan (existence) lahan ditentukan oleh interaksi malar (continuous) antar 

komponennya. Interaksi tersebut melangsungkan daur energi dan bahan. Antara atmosfer 

dan pedosfer berlangsung daur energi yang bermula dari pancaran energi matahari yang 

kemudian dikembalikan ke atmosfer oleh pedosfer lewat pemantulan cahaya dan emisi 

pancaran bahang, dan daur air yang bermula dari curah hujan yang kemudian dikembalikan 

ke atmosfer oleh pedosfer lewat evaporasi dan transpirasi (kerjasama antara tanah dan 

vegetasi). Daur energi dan air semacam ini juga terjadi antara atmosfer dan hidrosfer. 

Perbedaannya ialah emisi pancaran bahang  dari tubuh air ke atmosfer lebih kecil karena 

bahang air lebih  besar daripada tanah, sebaliknya pengembalian ke atmosfer lewat 

pantulan lebih besar karena albedo tubuh air bebas lebih besar daripada tanah. Evaporasi 

dari permukaan air bebas lebih besar daripada dari air yang tertambat dalam tanah oleh 

kakas jerapan dan kapiler karena tegangan air (pF) dalam keadaan bebas adalah nol, 

sedang dalam bentuk lengas tanah pF air bebas lebih besar daripada nol. 

Dengan edafon dan akar tumbuhan, tanah melakukan pertukaran gas dengan 

atmosfer. Oksigen masuk ke dalam tanah untuk respirasi dan dilepaskan kembali ke 

atmosfer lewat proses fotosintesis oleh ganggang foto-ototrof (Cyanophyta).C02 masuk ke 

dalam tanah yang  dikonsumsi oleh jasad foto-ototrof dan dikembalikan ke atmosfer lewat 

proses perombakan bahan organik. N2 yang masuk ke dalam tanah ditambat oleh jasad 

renik penambat nitrogen bebas dan  dijadikan berbagai senyawa nitrogen (amonium, 

senyawa amino, protein). Oleh bakteri pengurai bahan organik senyawa nitrogen diubah 

menjadi NH3 dan selanjutnya oleh bakteri  nitrit NH3 diubah menjadi nitirt dan oleh bakteri 

nitrat nitrit diubah menjadi nitrat. Oleh bakteri denitrifikasi  nitrat direduksi menjadi N2 

bebas yang kembali ke atmosfer. Pertukaran CO2 dan O2 juga berlangsung antara atmosfer 

dan biosfer yang berada di atas tanah (vegetasi). 

Antara tanah dan vegetasi berlangsung pertukaran unsur kimia. Vegetasi menyerap 

unsur kimia, khususnya unsur hara dari tanah dan dikembalikan ke tanah berupa bahan 
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organik (serasah, trubus (shoot) mati, akar mati). Oleh edafon pengurai bahan organik 

unsur-unsur kimia terbebaskan kembali. Antara tanah dan hidrosfer berlangsung 

pertukaran air dan zat-zat yang terlarut atau tersuspensi di dalam air. Di daerah estuarin 

terjadi pertukaran antara tanah dan laut. Di daerah sepanjang sungai terjadi pertukaran 

antara tanah dan sungai. Pertukaran antara tanah dan danau terjadi di jalur tepian danau. 

Pertukaran terjadi di daerah rawa dan di daerah air tanah dangkal. Gambut adalah sisa hasil 

pertukaran antara tanah-vegetasi-hidrosfer. Hidrosfer yang berupa rembesan air sungai, air 

tanah dan/atau air laut ke permukaan tanah menghasilkan gambut topogen. Hidrosfer yang 

berupa genangan air atmosfer di permukaan tanah menghasilkan gambut ombrogen. 

Gambut topogen mengandung lebih banyak hara daripada gambut ombrogen 

karena air laut, air sungai atau air tanah lebih banyak mengandung zat-zat terlarut atau 

tersuspensi daripada kandungan zat-zat terlarut air hujan. Gambut topogen bersifat 

mesotrofik sampai eutrofik, sedang gambut ombrogen bersifat oligotrofik atau distrofik. 

Tanah yang terbentuk dari endapan sungai atau secara berkala terkena banjir sungai juga 

lebih subur daripada tanah yang sekitarnya yang terletak lebih tinggi sehingga tidak 

terpengaruh oleh air sungai. Tanah yang mempunyai air tanah  dangkal juga mengandung 

hara lebih banyak daripada tanah yang berair tanah dalam. Air tanah dalam tidak dapat 

memberikan bekalan hara kepada tanah  dan justru mendorong pelindian hara tanah oleh 

perkolasi air hujan yang tidak tertahan oleh air tanah. 

Keadaan tanah, termasuk kesuburannya dan degradasinya, ditentukan oleh sifat 

nasabah antara tanah dan komponen lahan yang lain. Maka dalam pengelolaan tanah, 

perbaikan, pembenahan atau pengaturan nasabah tanah dengan komponen lahan yang lain 

menjadi asas pokok. Tindakan tersebut bertujuan di satu pihak memperkuat  ketahanan 

tanah menghadapi usikan komponen lahan yang lain yang merugikan atau membahayakan, 

dan di pihak lain melancarkan daya tanggap tanah terhadap pengaruh komponen lahan 

yang lain yang menguntungkan. 

Degradasi tanah dapat terjadi karena dampak langsung atas tanah, seperti 

pengelolaan tanah berlebihan, pemampatan tanah karena penggunaan alat dan mesin 

pertanian berat, pemupukan bertakaran tinggi, pencemaran, dsb. Dapat juga karena dampak 

tidak langsung karena gangguan  atas nasabah tanah dengan komponen lahan yang lain, 

seperti penghilangan vegetasi pennutup sehingga tanah tidak terlindung dari daya hujan 

mengerosi atau merusak struktur tanah, pengatusan tanah rawa gambut yang menimbulkan 
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amblesan (subsidence) dan perubahan bentuk muka tanah serta sifat hidrofobik gambut, 

dsb. 

Dampak yang menguntungkan tanah misalnya penterasan lereng yang menurunkan 

kerentanan tanah terhadap erosi air (mengubah timbulan untuk membenahi nasabah tanah 

dengan timbulan), pengaturan tata air (mengubah hidrologi untuk membenahi nasabah 

tanah dengan hidrosfer), mengganti vegetasi alang-alang dengan tumbuhan penutup legum 

(membenahi nasabah tanah dengan biosfer), dsb. 

Tanah dapat menerima dampak secara impor dari yang diekspor oleh tanah 

tetangga yang berasosiasi. Misalnya, tanah  atasan mengekspor bahan erosi yang diimpor 

oleh tanah bawahannya menjadi bahan endapan. Tanah atasan juga mengekspor air 

limpasan yang diimpor tanah bawahannya menjadi air genangan atau pengisi lengas tanah 

atau pengisi air tanah. Ekspor-impor bahan tanah dan air berarti juga ekspor-impor zat 

hara. Ekspor zat hara secara berangsur akan memiskinkan tanah atasan dan impor zat hara 

secara berangsur mengayakan tanah bawahan. Proses alihtempat bahan ke samping 

berlangsung secara alami berkenaan dengan tanah sebagai komponen lahan. 

Nasabah tanah dengan komponen lahan yang lain dapat bersifat kompensatif atau 

antikompensatif. Nasabah tanah bertekstur pasiran dengan iklim basah atau tanah 

bertekstur lempungan dengan iklim kering bersifat kompensatif dilihat dari segi bekalan 

(supply) lengas tanah untuk tumbuhan. Kekurang-mampuan tanah pasiran menyimpan air 

dikompensasi oleh iklim basah yang mampu memberikan air banyak sepanjang tahun. 

Sebaliknya, kekurangan-mampuan iklim kering memberikan air cukup sepanjang tahun 

dikompensai oleh tanah lempungan yang mampu menyimpan air banyak. Tanah dengan 

lereng bernasabah antikompensatif dilihat dari segi erosi tanah. Makin besar lereng, tanah 

makin rentan terhadap erosi tanah. Nasabah antikompensatif ini dapat dikurangi dengan 

mengubah keadaan salah satu atau kedua rekan nasabah, atau menyisipkan  faktor ketiga di 

antara kedua rekan nasabah.  

Pengurangan nasabah antikompensatif dapat dikerjakan dengan memperbesar laju 

infiltrasi dan perkolasi air ke dalam tanah, berarti membenahi tanah untuk menurunkan 

massa aliran limpas (menurunkan kakas kinetik). Dapat dikerjakan dengan menteras 

lereng, berarti membenahi lereng untuk menurunkan laju aliran limpas (menurunkan kakas 

kinetik), atau membenahi baik tanah maupun lereng. Dapat juga nasabah antikompensatif 

dikurangi dengan jalan menanami tanah dengan vegetasi penutup yang bermaksud 
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“melarai” nasabah antikompensatif antara tanah dan lereng. Ketiga cara dapat juga 

diterapkan bersama-sama.  

Pandangan tanah sebagai komponen lahan menumbuhkan pengertian tanah sebagai 

tampakan (feature) bentanglahan (landscape). Dengan demikian hampiran (approach) 

holistik, dinamik dan geogarfi menjadi asas kajian tanah. Dipandang dari sudut kehidupan 

manusia, tanah menjadi bagian dari lingkungan hidup. 

 

Tanah Sebagai Sumberdaya 

Faktor pembentuk tanah merupakan suatu keadaan atau kakas lingkungan yang 

membangkitkan proses pembentukan tanah. Proses yang bekerja dengan berbagai reaksi 

menghasilkan sifat-sifat tanah. Karena memiliki sifat maka tanah berperilaku dan dengan 

perilakunya tanah dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Suatu ujud yang dapat 

berfungsi dalam kehidupan manusia dinamakan sumberdaya. Tanah merupakan 

sumberdaya. 

Menurut perilakunya, sumberdaya terpilahkan menjadi yang terbarukan dan yang 

tidak terbarukan. Sumberdaya terbarukan ialah sumberdaya yang tidak habis tergunakan 

pada penggunaan yang wajar. Sumberdaya semacam ini memiliki suatu mekanisme hakiki 

yang dapat mempertahankan kemaujudannya. Tanah termasuk sumberdaya ini. 

Sumberdaya tidak terbarukan akan habis tergunakan sekalipun pada penggunaan yang 

wajar, karena tidak memiliki mekanisme hakiki yang dapat mempertahankan 

kemaujudannya. Minyak bumi termasuk sumberdaya ini. 

Menurut fungsinya, sumberdaya terpilahkan menjadi yang berfungsi sebagai 

masukan proses produksi dan yang berfungsi sebagai masukan proses konsumsi. Tanah 

termasuk macam sumberdaya yang pertama. Udara termasuk macam sumberdaya kedua. 

Sumberdaya yang menjadi masukan ke proses produksi mempunyai nilai karena 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai sumberdaya 

semacam ini terkait pada nilai hasil keluaran. Makin besar kegunaan hasil keluaran, makin 

tinggi nilai sumberdayanya. Secara tersendiri sumberdaya tersebut tidak bernilai. Lain 

halnya dengan sumberdaya yang menjadi masukan langsung ke proses konsumsi, yang 

secara tersendiri sudah bernilai. 

Sebagai sumberdaya yang menjadi masukan ke proses produksi, tanah  terutama 

digunakan dalam proses produksi hayati untuk menghasilkan biomassa berguna bagi 

kehidupan manusia. Biomassa berguna berupa bahan pangan, sandang, bangunan/rekayasa, 
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pakan, dan agroindustri. Disamping menghasilkan biomassa untuk memenuhi kebutuhan 

kebendaan tersebut tadi, tanah juga digunakan menghasilkan biomassa untuk memenuhi 

kebutuhan niskala (immaterial) dalam bentuk taman, jalur hijau atau hutan wisata untuk 

penyejuk atau penyehat lingkungan, penenang suasana atau pengasri pemandangan. Untuk 

maksud-maksud itu tanah diperlukan sebagai medium tumbuh tanaman. Nilai tanah 

bergantung pada nilai biomassa yang dihasilkan menurut ukuran kegunaan bagi memenuhi 

kebutuhan manusia. Kebutuhan bergantung pada tempat dan waktu, sehingga kebutuhan 

kebendaan  tidak selalu lebih penting daripada kebutuhan niskala. Di kawasan kota 

berpenduduk padat, misalnya, tanah yang sesuai untuk memapankan taman yang rindang 

bernilai lebih tinggi daripada tanah yang sesuai untuk dipersawahkan. 

Tanah dapat juga digunakan sebagai sumber bahan mentah industri atau kerajinan 

tembikar. Untuk ini tanah ditambang sehingga berperilaku seperti sumberdaya tidak 

terbarukan. Untuk produksi biomassa, tanah diekstrak oleh akar tanaman untuk 

mendapatkan hara, air dan udara. Cadangan hara dalam tanah diisi  kembali dari bahan 

induk tanah. Sebagian hara yang diekstrak oleh tanaman dikembalikan ke tanah berupa 

serasah dan biomassa tegakan yang tidak dipungut (sisa tanaman). Cadangan air dalam 

tanah diisi  kembali oleh hujan, aliran kapiler air tanah kalau letak air tanah tidak terlalu 

dalam, dan/atau rembesan air dari samping. Cadangan udara dalam tanah diisi kembali 

dengan difusi udara dari atmosfer. Dalam penggunaan untuk produksi biomassa, tanah 

berperilaku sebagai sumberdaya terbarukan. Tanah dapat juga digunakan sebagai ruang 

untuk menampung kegiatan hidup manusia dan sebagai alas tumpu untuk menempatkan 

hasil rekayasa manusia (rumah, gedung, pabrik, jalan, waduk, dsb.).  Dalam hal ini nilai 

tanah tersangkut pada luas bentangan, bentuk permukaan, dan daya menumpu beban. 

Nilai tanah sebagai sumberdaya bergantung pada waktu. Waktu dapat menggeser 

atau mengubah kebutuhan dan keinginan manusia serta dapat menghadirkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru yang lebih maju atau lebih sepadan. Pergeseran atau 

perubahan kebutuhan atau keinginan manusia dapat menyebabkan penggunaan tanah 

dialihkan dari suatu bentuk penggunaan ke bentuk penggunaan lain, atau penyusunan ulang 

urutan prioritas peruntukan tanah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

meningkatkan kesanggupan manusia mengelola tanah. Tanah yang tadinya dinyatakan 

piasan (marginal) tidak lagi dinilai demikian karena kendala-kendala yang terkandung 

sudah dapat disingkirkann dengan teknologi baru yang dapat  dibenarkan secara ekonomi, 

sosial, lingkungan dan konservasi. Kesemuanya ini akan mengubah pandangan manusia 
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terhadap sumberdaya tanah, fungsi yang diharapkan dijalankan oleh  tanah, dan kriteria 

keadaan tanah yang dipersyaratkan untuk menetapkan kesesuaiannya. 

Ketersangkutan nilai sumberdaya tanah pada cerapan (perception) masyarakat 

manusia mengenai hidup dan kehidupannya memunculkan empat matra (dimensions) pada 

nilai sumberdaya tanah, yaitu kuantitas (jumlah luas), kualitas (kegunaan), ruang (agihan 

geografi) dan waktu. Kuantitas dan ruang sudah demikian (given), tidak dapat diapa-

apakan. Kualitas dapat ditangani namun terbatas, tidak dapat ditingkatkan semaunya. 

Waktu menandai perspektif. Mengingat kesemuanya ini program pengelolaan dan tataguna 

sumberdaya tanah harus berdasarkan perencanaan antisipatif dengan hampiran inisiatif. 

Jangan menggunakan hampiran “problem solving” yang semata-mata bermaksud 

menyelesaikan persoalan yang muncul di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu 

secara terpisah-pisah. Hampiran semacam ini yang menghasilkan perencanaan reaktif pada 

asasnya tidak memiliki jangkauan jauh. Pragmatisme yang menjadikan rujukannya 

menggunakan pola pikir menyesuaikan persoalan segera setiap kali ada yang muncul. 

Pragmatisme tidak bekerja berdasarkan suatu jejaring konsep (conceptual network), berarti 

tidak diarahkan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berbeda samasekali dengan perencanaan atau tindakan reaktif, perencanaan atau 

tindakan antisipatif bergerak secara panggah (consistent) ke arah tujuan masa depan. 

Persoalan yang muncul dijadikan sebagai keadaan awal yang ada (existing initial 

condition) untuk mengatur gerak secara holistik, terpadu dan serbacakup (comprehensive) 

menuju tujuan akhir yang dicita-citakan. Tindakan antisipatif bertujuan mencapai cita-cita, 

sedang tindakan reaktif bertujuan menyelesaikan persoalan yang muncul. Hampiran 

“problem solving” biasanya tidak memperhitungkan konsekuensi yang dapat timbul di 

kemudian hari dari cara penyelesaian yang dianggap baik menurut keadaan waktu ini. 

Sumberdaya tanah yang nilainya bermatra waktu jelas tidak mungkin diselesaikan 

persoalannya secara pragmatik. Geser-menggeser lahan antar berbagai kepentingan yang 

sampai sekarang terjadi tanpa henti adalah perencanaan reaktif. Jumlah luas dan agihan 

geografi yang “apa adanya” dan adanya matra kualitas yang untuk mempertahankan  atau 

meningkatkan memerlukan investasi modal, baik berupa uang, sumberdaya manusia, 

maupun kelembagaan, memperkuat alasan mengharuskan berencana dan bertindak 

antisipatif dalam tataguna tanah/lahan. Tataguna tanah/lahan yang berefisiensi  rendah atau 

bersifat eksploitatif yang berakibat tanah berperilaku sebagai  sumberdaya tidak 

terbarukan. 
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Upaya memegang kuasa atau hak penggunaan tanah/lahan biasanya melibatkan 

pergumulan kekuatan (power struggle) sengit. Hampiran “problem solving” hanya akan 

menunda persoalan. Penundaan berulang justru akan menggawatkan persoalan karena akan 

makin menjauhkan orang dari jalur pemecahan asasi yang mantap.  

   

Tanah Dalam Lingkungan Hidup Manusia 

Proses hidup dan kegiatan  keidupan selalu menghasilkan limbah dan sampah serta 

meninggalkan sisa yang dibuang ke lingkungan. Limbah, sampah dan sisa harus 

disingkirkan dari lingkungan agar tidak mengganggu atau membahayakan proses hidup 

dan kegiatan kehidupan selanjutnya. Hal ini tidak berbeda dengan perilaku makhluk. 

Limbah yang merupakan sisa metabolisme harus dibuang dari tubuh agar tidak 

mengganggu atau membahayakan fungsi organ tubuh. Tanah dengan sifat-sifat yang 

dimiliki dapat berfungsi saniter atas lingkungan hidup. 

Istilah limbah, sampah dan sisa perlu dibedakan pengertiannya. Limbah (waste) 

adalah sisa proses pengolahan atau pembuatan yang dikeluarkan sistem pengolah/pembuat 

bersama dengan hasil berguna yang dibuat. Limbah adalah keluaran yang tidak berguna. 

Sampah (refuse) adalah barang/bahan yang dibuang sehabis digunakan. Sisa dapat 

bermakna macam-macam. Sisa dapat berarti ceceran bahan/zat masukan ke dalam proses 

pengolahan/pembuatan. Dapat juga diartikan bagian bahan/zat masukan yang karena satu 

dan lain sebab tidak terikut dalam proses atau reaksi pembuatan hasil berguna. Sisa dapat 

pula berarti bagian hasil proses pembuatan yang tidak berguna menurut maksud 

pembuatan, artinya bagian hasil pembuatan yang tidak digunakan. Menurut pengertian 

terakhir, sisa bersifat nisbi. Misal, dalam hal penghasilan biomassa tanaman legum yang 

dimaksudkan untuk memperoleh biji, batang dan daun merupakan sisa. Akan tetapi dalam 

hal penghasilan pupuk hijau, batang dan daun tadi merupakan hasil pokok dan biji 

merupakan sisa. Sisa dalam kasus ini boleh disebut hasil samping kalau digunakan untuk 

memperoleh manfaat tambahan. 

Limbah yang kemudian diketahui dapat dimanfaatkan, boleh disebut hasil samping. 

Misal, tetes hasil pabrik gula bukan lagi limbah akan tetapi hasil samping karena sudah 

luas digunakan membuat spiritus. Kotoran hewan adalah limbah dilihat dari segi 

hewannya, akan tetapi merupakan hasil samping dilihat dari segi usaha peternakan karena 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. 
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Untuk meringkas uraian, limbah, sampah dan sisa disebut “buangan”. Buangan 

dapat berbentuk padatan, cairan atau gas. Buangan padatan dan cairan menyebar dengan 

perantaraan aliran air, sedang yang berbentuk padatan halus (debu), gas dan uap menyebar 

dengan perantaraan angin. Kegawatan daya pengaruh buangan atas lingkungan dapat 

dipilahkan menjadi dua tingkatan, yaitu pengotoran (contamination) dan pencemaran 

(pollution). Pengotoran menyebabkan lingkungan tidak memenuhi syarat kepatutan hidup, 

akan tetapi belum sampai membahayakan hidup. Ukuran kepatutan berkenaan dengan 

kebersihan, kesegaran, keasrian, dsb. Pencemaran menyebabkan lingkungan berada pada 

keadaan yang membahayakan hidup atau orang tidak betah tinggal berkenaan dengan 

kesehatan, keserasian, keselamatan,dsb. 

Buangan dapat mengotori atau mencemari lingkungan karena mengandung zat 

beracun bagi tumbuhan, hewan dan/atau manusia, menjadi sumber hama dan/atau penyakit 

bagi tumbuhan, hewan dan/atau manusia, menimbulkan bau tidak sedap, menyebabkan 

eutrofikasi perairan, dan/atau mengkahatkan perairan akan oksigen terlarut yang 

mengganggu atau membahayakan kehidupan dalam air. Tanah dapat berfungsi melawan 

bahaya racun, hama dan penyakit serta menekan timbulnya bau busuk dari buangan padat 

dan cair. Secara tidak langsung tanah juga dapat mencegah atau mengurangi eutrofikasi 

dan pengahatan oksigen terlarut di perairan. Fungsi penting melindungi kehidupan 

dijalankan oleh tanah sebagai sistem penyaring, penyangga kimia (buffer), pengendap, 

pengalihragaman (transfomer), dan pengendali biologi (Lynch, 1983; Schroeder, 1984). 

Fungsi menyaring dijalankan tanah dengan tubuhnya yang berbentuk jaringan 

(berstruktur). Bahan buangan padat yang mengandung zat beracun berupa debu yang 

mengendap dari udara (endapan eolin), sedimen aluvial dan bahan tersuspensi, ditahan 

oleh tanah atasan (topsoil) sehingga tidak terbawa air perkolasi. Dengan demikian tanah 

bawahan (subsoil) dan air tanah terhindar dari kemasukan zat beracun. 

Fungsi penyanggaan kimia dijalankan tanah dengan menjerap zat beracun yang 

terlarut. Daya menyangga besar berkaitan dengan kadar lempung, terutama montmorilonit 

dan bahan organik tinggi. Fungsi pengendapan secara kimiawi berkaitan dengan pH dan 

potensial redoks. Dengan jalan ini air limpas (runoff) dan air perkolasi terbersihkan dari zat 

beracun, oksida-oksida N dan S, sisa pupuk dan pestisida yang terlarut. Pencekalan 

senyawa-senyawa amonium, nitrat dan fosfat yang terlarut dalam air limpas dan dalam air 

perkolasi sebelum masuk ke air tanah dapat menghindarkan eutrofikasi perairan. Zat-zat 
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yang sangat beracun biasanya terdapat dalam buangan industri dan pertambangan. Zat-zat 

tersebut mengandung unsur-unsur F, Hg, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn dan Cu. 

Fungsi pengalihragaman dikerjakan oleh edafon, khususnya flora renik, atas 

senyawa pencemar organik seperti yang terdapat dalam kencing, tinja, kotoran hewan, 

rembesan “silage” (hijauan ternak yang diperam dalam ”silo”), sari kering limbah (sludge), 

dan pestisida organik. Senyawa-senyawa tersebut dirombak dan diubah dengan proses 

mineralisasi dan humifikasi menjadi zat-zat yang tidak berbahaya. Penguraian bahan 

organik juga dapat menanggulangi pemasukan bahan organik yang mudah teroksidasi  ke 

perairan. Pemasukan bahan organik semacam ini dalam jumlah banyak oksigen terlarut. 

Maka penguraian bahan organik sekaligus berguna melawan pengahatann oksigen terlarut 

dalam perairan. Pengahatan oksigen terlarut berakibat buruk atas kehidupan perairan (a.l. 

ikan). Eutrofikasi mendorong pertumbuhan tumbuhan air (terutama algae) lewat batas 

kewajaran, yang disamping meningkatkan produksi bahan organik yang mudah 

dioksidasikan, berarti memacu pengahatan oksigen terlarut, juga mengganggu pelayaran di 

jalan air (enceng gondok). 

Fungsi pengendali biologi berguna menekan serangan penyakit yang bersumber 

tanah (soil-borne). Beberapa fakta yang ditemukan mengunjukkan bahwa montmorilonit, 

koloid humus dan beberapa jenis bakteri tanah berdaya menekan serangan jamur patogen. 

Lempung montmorilonit memperbesar daya saing bakteri melawan jamur karena 

montmorilonit terjerap pada miselium jamur dan tidak terjerap pada sel bakteri. Dengan 

demikian lempung montmorilonit memperkuat daya tindih (suppressive) bakteri atas jamur 

patogen. Koloid humus berperilaku mirip dengan lempung montmorilonit. Maka tanah-

tanah yang banyak mengandung lempung montmorilonit atau koloid humus 

berkesanggupan besar menjalankan fungsi pengendali biologi. Misalnya, montmorilonit 

dapat membatasi penyakit-penyakit layu oleh Fusarium pada pisang. Tanah dara yang 

sehat secara ekologi mengandung bakteri antagonis terhadap Phytophthora palmivora, 

sehingga inokulum tanah dapat digunakan   memberantas penyakit busuk akar pada pepaya 

yang disebabkan oleh jamur tersebut. Kebanyakan jamur patogen terhadap manusia hanya 

ditemukan dalam tanah yang tidak mengandung lempung montmorilonit (Lynch, 1983). 

Vertisol (tanah yang berkadar lempung montmorilonit tinggi) dan tanah yang kaya 

koloid humus berperan penting dalam pengendalian biologi. Ekosistem tanah yang sehat, 

berarti  berkenaan adafon baik, menyebabkan tanah berkesanggupan besar sebagai 
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pengendali biologi. Maka penyehatan ekosistem tanah dan ketersediaan vertisol serta 

tanah-tanah yang kaya bahan organik perlu diperhatikan dalam upaya sanitasi lingkungan. 
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