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MAKNA BUDIDAYA MASUKAN RENDAH DAN PROSPEKNYA 
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Budidaya Masukan Rendah 

Budidaya masukan rendah ialah suatu budidaya yang membatasi penggunaan 

sarana produksi yang mengandung, dibuat atau dijalankan dengan energi fosil banyak. 

Dengan kata lain, budidaya masukan rendah membatasi penggunan sumberdaya alam yang 

tidak terbarukan. Sarana produksi yang dibatasi penggunaannya mencakup pupuk buatan, 

pestisida kimiawi, bahan pembenah tanah (soil amendment, soil conditioner) buatan dan 

galian, serta alat dan mesin pertanian yang dijalankan dengan bahan bakar minyak bumi. 

Jadi, yang diatur rendah ialah masukan dari sumberdaya alam yang tidak terbarukan dan 

bukan masukan secara keseluruhan. Bahkan masukan secara keseluruhan dapat lebih 

tinggi, akan tetapi kebanyakan berasal dari sumberdaya alam terbarukan. Teknologi yang 

terlibat pun dapat lebih tinggi atau lebih canggih daripada budidaya konvensional. 

 Sebagai gambaran suatu budidaya konvensional, energi total yang diperlukan 

memproduksi 1 kg N dalam pupuk urea butiran ialah 12.348 kcal, 1 kg P dalam pupuk TSP 

ialah 4.619 kcal, dan 1 kg K dalam pupuk KCl ialah 1.214 kcal. Dapat dikatakan semua 

energi yang digunakan berasal dari sumber fosil (gas alam, minyak  bakar) dan sedikit 

berasal dari listrik (Davis & Blouin, 1977; Ward et al., 1977). Untuk bandingan, 1 liter 

minyak diesel setara dengan 9.326,3 kcal (Goodhart & Shils, 1974; Rao & Singh, 1977); 

Ward et al., 1977; Williamson & Payne, 1978; Triharso, 1980). Maka 1 kg N dalam urea 

butiran setara dengan 1,32 liter minyak diesel, 1 kg P dalam TSP setara dengan 0,50 liter 

minyak diesel, dan 1 kg K dalam KCl setara dengan 0,13 liter minyak diesel. 

 Dalam hal pestisida, termasuk herbisida, jumlah energi fosil yang digunakan untuk 

memroduksi 1 kg bahan aktif ialah rerata 24.255 kcal dan untuk formulasinya rerata 

20.948 kcal, sehingga jumlahnya 45.203 kcal (Pimentel et al., 1973; Buffington & Zar, 

1977; Vaughan et al., 1977). Ini setara dengan 4,85 liter minyak diesel. 

                                                 
1 Rapat Koordinasi Upsus Kedelai di Jawa Tengah, Direktorat Bina Produksi Padi dan Palawija, 
  Bandungan, 6-10 Juni 1992. 
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 Kalau penyiapan dan pengolahan tanah dikerjakan dengan mesin, dengan 

perhitungan kemampuan kerjanya 468 m2 per jam dan mengonsumsi 2 liter minyak diesel 

tiap jam (Rao & Singh, 1977), konsumsi energi fosil untuk penyiapan dan pengolahan 

tanah ialah 398.568 kcal per ha. 

 Kalau irigasi diadakan dengan pompa mesin listrik yang tenaga listriknya 

dibangkitkan dengan bahan bakar minyak, energi fosil yang diperlukan untuk 

menghasilkan air irigasi sebanyak 1 ha-mm dengan pengangkatan air setinggi 1 meter ialah 

79 – 106 kacl, tergantung pada ukuran pompa. Pemompaan air dengan mesin listrik yang 

tenaga listriknya dibangkitkan dengan bahan bakar minyak sangat memboroskan energi 

karena energi banyak yang hilang dalam transformasi. Untuk membangkitkan 1 kwh 

tenaga listrik diperlukan 2.646 kcal energi fosil minyak, padahal harkat energi tenaga 

listrik 1 kwh hanya setara dengan 860 kcal. Ini berarti efisiensi transformasi energi fosil 

minyak menjadi tenaga listrik hanya 32,5% (Rawlins, 1977; Ward et al., 1977). 

 Penghematan penggunaan energi fosil juga bermakna pengurangan potensi 

mencemarkan lingkungan. Pupuk buatan N yang mudah larut berpotensi besar 

mencemarkan sumber-sumber air dengan nitrat. Pupuk buatan P yang mudah larut 

berpotensi besar menimbulkan eutrofikasi badan-badan air. Pestisida merupakan bahan 

pencemar yang sangat berbahaya. Penggunaan bahan bakar minyak menghasilkan gas CO2 

yang dilepaskan ke atmosfer dan menambah risiko terjadinya efek rumahkaca. 

 Pembatasan penggunaan sarana produksi buatan pabrik juga mempunyai maslahat 

(advantage) mengurangi ketergantungan usahatani pada sumber-sumber di luar usahatani 

dalam memperoleh masukan produksi, suatu hal yang terutama perlu bagi usahatani kecil. 

Bahkan untuk ukuran Amerika Serikat saja ketergantungan yang berlebihan pada masukan 

produksi yang berasal dari luar usahatani menambah ketidakpastian pertanian negara 

tersebut. Kini para petani Amerika Serikat membeli kira-kira 75% masukan produksi 

mereka dari sumber-sumber di luar usahatani, yang menyebabkan mereka sangat 

tergantung pada kredit. Integrasi sektor pertanian ke dalam ekonomi nasional dan 

internasional menyebabkan ekonomi usahatani sangat peka terhadap inflasi, suku bunga, 

keadaan penawaran dan permintaan di luar negeri, dan kebijakan pertanian manca negara 

(Aldrich, Jr., 1987). 
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Sistem Gizi Tanaman Terpadu 

 Masukan produksi buatan yang dikurangi dalam budidaya masukan rendah perlu 

disulih (substituted) dengan masukan produksi yang tidak melibatkan energi fosil, atau 

perlu disertai dengan pembenahan pengelolaan supaya tetap efektif. Kita di Indonesia sejak 

beberapa tahun yang lalu telah menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) 

dengan hasil  baik. Terbukti bahwa dengan sistem pengendalian yang baik, pengurangan 

penggunaan pestisida tidak menurunkan efektivitas penekanan serangan hama. Bahkan 

diperoleh keuntungan tambahan berupa biaya produksi menurun dan lingkungan 

bertambah aman. Jadi, PHT sebetulnya merupakan komponen budidaya masukan rendah. 

Maka dapat dikatakan kita telah menjalankan budidaya masukan rendah, hanya saja belum 

menyeluruh. 

 Sistem gizi tanaman terpadu (integrated plant nutrition system; IPNS) merupakan 

komponen yang lain dari budidaya masukan rendah yang menangani keharaan pertanaman. 

Pengurangan penggunaan pupuk buatan disulih dengan pupuk organik dan/atau pupuk 

hayati (biofertilizers), yang dikelola menjadi satu kesatuan dengan pupuk buatan yang 

masih digunakan. Dengan kata lain, dalam IPNS budidaya kimiawi dipadukan dengan 

budidaya organik. Kelemahan dalam penggunaan pupuk organik, terutama karena sifatnya 

yang ruah (bulky) dan kadar hara yang secara nisbi rendah, dan dengan demikian 

penggunaannya terpaksa harus banyak, dikompensasi dengan pupuk buatan. Sebaliknya, 

keburukan dalam penggunaan pupuk buatan, a.l. dapat menimbulkan ketimpangan neraca 

hara dalam tanah, dapat menimbulkan “priming effect” atas hara aseli tanah, dapat 

berpengaruh buruk atas keadaan fisik, kimiawi dan biolgi tanah, mengganggu ekosistem 

tanah, dan berpotensi mencemarkan lingkungan, ditanggulangi dengan pupuk oragnik atau 

pupuk hayati. “Priming effect” ialah suatu kejadian yang pemberian suatu hara tertentu 

yang makin banyak dengan pupuk buatan memacu akar tanaman menyerap hara sejenis 

asli tanah lebih banyak. 

 

Budidaya organik 

 Budidaya organik dapat diartikan suatu sistem produksi pertanaman yang 

berasaskan daur ulang hara secara hayati. Daur ulang hara secara hayati dapat berlangsung 

dengan sarana pupuk organik atau pupuk hayati. Menurut Harwood (cit.  
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Papendick & Elliott, 1984) ada tiga ragam pendaurulangan hara yang diminati petani. 

Ragam pertama berlangsung di dalam usahatani dengan sumber-sumber hara yang berasal 

dari luar usahatani, a.l. sampah permukiman, limbah rumahtangga, dan limbah industri. 

Ragam kedua  berlangsung juga di dalam usahatani, akan tetapi sumber-sumber hara yang 

berasal dari usahatani sendiri berupa sisa pertanaman yang digunakan langsung atau tidak 

langsung liwat pencernaan ternak. Ragam ketiga berlangsung di dalam petak pertanaman, 

yang biasanya melibatkan tanaman legum, yang ditanaman secara bergilir atau berseling 

dengan pertanaman pokok di petak yang sama, atau ditanam di petak khusus yang berjajar 

dengan petak pertanaman pokok menurut sistem pertanaman lorong (alley cropping). 

Legum yang ditanam secara bergilir atau berseling dengan pertanaman pokok dapat berupa 

tanaman sekaligus juga menghasilkan komoditas berharga (kedelai, kacang tanah), atau 

khusus menghasilkan pupuk hijau. Legum yang ditanaman secara lorong berupa pohon 

yang dipungut daunnya untuk pupuk hijau atau mulsa. Legum pohon memberikan 

keuntungan tambahan berupa kayu bakar. 

 Ragam pertama berfungsi mirip dengan budidaya konvensional dengan pupuk 

buatan dalam hal penambahan hara dari sumber di luar usahatani. Akan tetapi macam 

bahan yang ditambahkan berbeda sekali. Yang satu berupa bahan yang bagian utamanya 

adalah bahan organik alami, sedang yang lain berupa bahan kimia buatan. Maka daya 

pengaruh dan konsekuensinya atas tanah dan pertanaman pun berlainan sama sekali. 

 Ragam kedua tidak menambahkan hara kepada tanah, hanya menghemat hara 

dengan jalan mengembalikan kepada tanah hara yang terdapat dalam biomassa yang tidak 

terangkut ke luar bersama dengan hasilpanen. Sebagai bahan organik maka sisa 

pertanaman yang dikembalikan kepada tanah juga berdaya melindungi hara tanah dari 

pelindian (leaching) dan memperbaiki ketersediaannya dengan jalan membenahi keadaan 

fisik, kimia dan biologi tanah. Kegunaan ragam kedua ialah memperpanjang umur 

produktif tanah. Pengembalian sisa pertanaman liwat pencernaan ternak atau pengomposan 

(pencernaan mikrobia) berguna memperbaiki mutu bahan organik dari segi fisik, kimia dan 

biologi. Pengomposan juga dikerjakan pada ragam pertama. 

 Ragam ketiga menambahkan hara N kepada tanah. Pada sistem pertanaman lorong 

menjadi penambah hara yang lain pula kepada petak pertanaman pokok dari petak tanaman 

pendamping lewat pupuk hijau atau mulsa. 
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Pupuk hayati 

 Pupuk hayati ialah sediaan organik yang peran ameliorasinya atas tanah berasal 

dari kandungan jasad renik aktif. Pupuk hayati dipilahkan menurut macam unsur hara yang 

ditanganinya, yatiu pupuk hayati N, pupuk hayati P, dan pupuk hayati C.  

 Salah satu pupuk hayati N yang sudah dikenal baik di Indonesia ialah inokulum 

Rhizobium untuk kedelai. Pupuk hayati N yang lain ialah sediaan jasad renik penambat N2 

udara non-simbiotik, yaitu Azotobacter dan Azospirillum. 

 Pupuk hayati P ialah sediaan jasad renik pelarut fosfat yang berguna meningkatkan 

kadar P tersediakan dalam tanah, atau meningkatkan keterlarutan P dalam pupuk fosfat 

alam. Jasad-jasad yang termasuk kelompok ini a.l. Pseudomonas, Bacillus, Aspergillus dan 

Penicillium. Inokulum mikrorisa sering juga digolongkan dalam pupuk hayati P karena 

dapat melancarkan serapan P oleh tanaman. Sebetulnya peranan mikorisa lebih luas. 

Mikorisa juga berdaya meningkatkan serapan hara mikro Zn dan Cu serta meningkatkan 

kemampuan tanaman menyerap air. Jamur ini berguna melawan peracunan tanaman oleh 

unsur-unsur logam berat, a.l. Mn dan Cd (Anon., 1980). Ada yang memperkirakan 

mikrosia dapat memperluas sistem perakaran tanaman sampai 1000 x. Maka mikorisa juga 

berkemampuan mekanis  mengurangi kerentanan tanah terhadap erosi. 

 Pupuk hayati C ialah  inokulum untuk mempercepat perombakan bahan organik. 

Salah satu jasad renik yang mulai dikembangkan untuk pupuk hayati C ialah jamur 

Trichoderma, yang ternyata tidak hanya dapat mempercepat pengomposan, akan tetapi 

juga memperbaiki mutu kompos. Penelitian di Thailand membuktikan  bahwa 

pengomposan dengan Trichoderma memperbaiki ketersediaan N dalam bahan organik dan 

penggunaan komposnya meningkatkan kadar N tersediakan dalam tanah (Anon., 1980). 

Trichoderma mempunyai aktivitas selulotliik kuat. Hal ini, disamping mempercepat 

pengomposan sisa pertanaman yang banyak mengandung selulose, misalnya jerami padi, 

juga menyebabkan jamur ini dapat mengendalikan secara efektif berbagai jasad patogen 

akar (Lynch, 1983). Maka kompos yang dibuat dengan aktivator Trichoderma berguna 

pula untuk menyehatkan tanah. 

 Kompos juga dapat dibuat dengan cacing tanah (vermicompost), yang akhir-akhir 

ini mendapat perhatian luas sebagai pupuk hayati penting. Penebaran biakan cacing tanah 

dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik dan kimiawi tanah serta dapat memacu kegiatan 

jasad renik tanah. 

 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 6

Prospek IPNS 

 Komponen budidaya organik dari IPNS bukanlah barang baru, bahkan beberapa 

unsurnya sudah biasa diterapkan oleh petani Indonesia. Misalnya, penggunaan inokulum 

Rhizobium pada kedelai, kompos jerami, dan pupuk hiaju. Hanya teknologinya masih perlu 

dikembangkan dan diperluas. Pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati memerlukan 

pengetahuan memadai tentang bioteknologi tanah. Meskipun bioteknologi tanah di 

Indonesia belum dapat dikatakan sudah maju, namun pengetahuan tentang itu dan 

pengalaman menerapkan IPNS sudah ada. Beberapa pengalaman di Indonesia dan di 

beberapa negara tetangga dapat disajikan untuk memberikan gambaran prospek IPNS. 

 Menurut pengalaman di Lampung (Sudjadi, 1991) dan di Kalimantan Selatan 

(Jurusan Ilmu Tanah UGM; penelitian sedang berjalan), Mucuna (benguk) yang 

dikombinasikan dengan bahan fosfat alam dapat menghasilkan pupuk hijau yang baik 

dalam jumlah cukup banyak. Dalam percobaan di Lampung, dalam waktu 120 hari 

Mucuna menghasilkan biomassa sebanyak 5 – 14 ton.ha-1, tergantung pada tempat. 

Disamping berguna memasok N liwat penyematan N2 udara secara hayati dan melindungi 

tanah terhadap erosi, Mucuna juga berguna mengalihrupakan sebagian fosfat anorganik 

menjadi fosfat organik, berarti membentuk cadangan fosfat yang awet dalam tanah. 

 Sudjadi (1991) juga melaporkan bahwa alang-alang merupakan sumber bahan 

organik yang baik untuk memperbaiki produktivitas tanah podsolik. Pemberian 3 ton.ha-1 

keapada suatu pertanaman campuran padi gogo – jagung dapat menaikkan hasilpanen padi 

gogo sebanyak 175 kg ha-1 (k.l. 23%) dan jagung 200 kg ha-1 (k.l. 11%). Bahan alang-

alang menaikkan efisiensi pupuk buatan N dan K yang diberikan. Dalam percobaan di 

Kalimantan Selatan, Jurusan Ilmu Tanah UGM melakukan pengomposan alang-alang 

dengan aktivator Trichoderma. Pengujian di Filipina menunjukkan bahwa pemberian 

kompos yang dibuat dengan aktivator Trichoderma dan ditambah hanya dengan setengah 

takaran pupuk buatan yang biasa diberikan, dapat meningkatkan hasilpanen sampai 20% 

dibandingkan dengan yang dipupuk dengan takaran penuh pupuk buatan (Anon., 1990). 

 Vermicompost sudah mulai dicoba dibuat di Indonesia dari sampah kota, a.l. di 

Semarang. Menurut pengamatan mata sementara hasilnya dapat dinilai baik berupa bahan 

organik berwarna hitam kelam dan berkonsistensi gembur. Jurusan Ilmu Tanah UGM 

sedang meneliti pembuatan biakan cacing tanah yang dilepaskan dalam tanah dengan 

maksud memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Jurusan ini sudah 

mengembangkan pembiakan Azolla untuk pupuk hijau padi sawah, yang ternyata juga 
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bagus sebagai sarana budidaya minapadi. Sekarang sedang diuji pembuatan kompos dari 

Azolla (kompazolla) dan penggunaannya sebagai pupuk organik di lahan kering, 

khususnya untuk memugar lahan yang disebut kritis. 

 Pengamatan di Jambi menunjukkan bahwa pertanaman lorong berhasil mencegah 

erosi, khususnya dengan pohon legum Flemingia congesta sebagai tanaman lorong. 

Menggunakan pangkasan daun legum lorong sebagai mulsa yang diberikan setiap 2 bulan 

sekali dapat memperbaiki struktur tanah dan menaikkan kadar bahan organik dan N dalam 

tanah setelah 2 tahun. Menggunakan pangkasan daun sebagai pupuk hijau dapat menaikkan 

tanggapan jagung, padi gogo dan kedelai terhadap pemberian unsur hara P, K dan Mg serta 

pengapuran (Sudjadi, 1991). 

 Percobaan di Maros, Sulawesi Selatan, di kawasan tanah latosol – podsolik 

menunjukkan bahwa pertanaman kedelai yang tidak dipupuk akan tetapi dionokulasi 

dengan Rhizobium memberikan hasil 24% lebih tinggi daripada yang tidak dinokulasi, 

yaitu 2,07 ton lawan 1,67 ton ha-1. Bahkan hasil tersebut masih 5% lebih tinggi daripada 

hasil terbaik dengan pemupukan dan pengapuran akan tetapi tanpa inokulasi (Syam et al., 

1985). Dari Thailand dilaporkan bahwa di tanah-tanah miskin P hasil kedelai dengan 

inokulum Rhizobium tanpa pupuk meningkat 89% dibandingkan dengan yang tanpa 

inokulum Rhizobium dan tanpa pupuk. Kalau inokulasi digabungkan dengan pupuk buatan 

P dan K, hasilnya bertambah lagi 35% daripada yang hanya diinokulasi. Kalau Rhizobium 

disulih dengan pupuk buatan N, hasilnya malah turun (Boonkerd et al., 1991). Di Thailand 

ditemukan sematan N oleh Rhizobium pada kedelai dapat mencapai rerata lebih daripada 

100 kg N ha-1, berarti memasok lebih daripada 50% kebutuhan pertanaman kedelai yang 

memberikan hasil di atas 2 ton ha-1 (Anon., 1990). Sematan 100 kg N setara dengan 217 kg 

pupuk urea. 

 Inokulasi Rhizobium juga penting pada pertanaman kacang tanah. Percobaan di 

tanah podsolik Jasinga, Jawa Barat, menunjukkan bahwa inokulasi menaikkan longgokan 

N dalam jaringan tanaman setinggi 81 – 133% di atas yang tidak diinokulasi, tergantung 

pada macam sediaan inokulum dan varietas kacang tanah. Hal semacam ini juga ditemukan 

pada tanaman kedelai (Sutarto et al., 1986). Dengan inokulasi, sisa tanaman kacang tanah 

atau kedelai menjadi pupuk hijau yang baik bagi pertanaman palawija yang lain (bukan-

legum) dalam pergiliran pertanaman. 

 Analisa ekonomi atas suatu pengujian inokulasi kedelai di Thailand menunjukkan 

bahwa dalam hal pemupukan NPK dengan pupuk mineral pupuk N-nya disulih dengan 
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inokulasi Rhizobium, pendapatan bersih naik 2x lipat, dan persen pendapatan bersih 

terhadap biaya variabel meningkat 3x lipat. Dalam hal hanya dilakukan inokulasi saja, 

pendapatan bersih naik 1,4x dan persen pendapatan bersih terhadap biaya variabel naik 50x 

daripada semata-mata pemupukan mineral (Boonkerd et al., 1991). Analisis ini jelas 

membuktikan bahwa biaya produksi dengan pupuk hayati sangat murah. 

 Pertumbuhan mikorisa yang subur membentuk jaringan hife yang rapat, menjulur 

dari permukaan akar tanaman inang ke tanah. Karena halusnya, hife dapat menyusupi pori-

pori tanah sempit yang tidak dapat dimasuki akar-akar rambut yang terhalus pun. Dengan 

demikian volum efektif tanah yang terjangkau sistem serapan tanaman meningkat sekali 

dan efektivitas penyerapan air dan hara menjadi meningkat pula. Peningkatan efektivitas 

penyerapan hara khususnya berkenaan dengan hara yang pembekalannya (supply) kepada 

tanaman  berlangsung dengan mekanisme hadangan akar (root interception), seperti Ca, 

atau difusi, seperti P dan K. Sumbangan nisbi pembekalan Ca dengan hadangan akar ilah 

29%, sedang sumbangan nisbi pembekalan P dan K dengan difusi masing-masing ialah 

91% dan 78%, terhadap pembekalan total (Donahue et al., 1977). Maka peranan mikorisa 

terutama penting dalam serapan P. Tanaman menjadi tegar menghadapi risiko kekeringan 

dan dapat hidup lebih baik di tanah yang semula dinilai miskin hara. Dengan kehadiran 

mikorisa sematan N2 oleh Rhizobium dapat meningkat sampai sebanyak 25%. Juga serapan 

N tanah oleh tanaman meningkat (Kucey & Bonetti, 1988). 

 Dengan inokulasi jasad renik pelarut fosfat pemupukan P sukup dengan bahan 

fosfat alam yang murah, tidak perlu dengan pupuk buatan P, misalnya TSP, yang mahal. 

Menurut pengalaman di India, penggunaan inokulum jasad renik pelarut fosfat dan 

penyemat N2 secara gabungan dapat meningkatkan hasilpanen padi dan “chickpea” (Cicer 

arietinum) secara nyata dan dapat memotong kebutuhan pupuk N buatan sampai 

setengahnya dan mengganti pupuk P buatan dengan batuan fosfat alam (Anon., 1990). 

Dengan inokulasi jasad pelarut fosfat, bahan-bahan limbah hayati yang dulu pernah 

diminati sebagai pupuk P oleh petani dan bahkan oleh pekebun Belanda pada jaman Hindia 

Belanda karena murah, dapat diajurkan kembali penggunaannya. Bahan-bahan tersebut 

ialah tepung tulang dan guano. Selain daripada bahan-bahan ini ada suatu sumber P yang 

dulu juga pernah populer di Eropa, yaitu limbah pabrik baja yang disebut “basic slag”. 

Dengan inokulasi jasad pelarut fosfat pabrik baja kita di Cilegon kiranya dapat 

menyumbang tidak sedikit kepada pengembangan pertanian pangan kita. 
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 Jasad renik pelarut fosfat banyak jenisnya, sehingga untuk tiap keadaan tanah dan 

bahan fosfat tertentu dapat dipilih jenis yang sesuai. Ada yang termasuk bakteri, seperti 

Bacillus, Arthobacter dan Pseudumonas, ada yang termasuk jamur, seperti Aspergillus, 

Penicillium dan Fusarium, dan ada beberapa yang termasuk aktinomisetes (Siti Kabirun, 

1987). Jamur pelarut fosfat Penicillium bilaji juga berdaya melarutkan logam Zn serta 

senyawa-senyawa Cu dan Fe yang sulit larut, dan meningkatkan serapan unsur-unsur hara 

mikro tersebut oleh tanaman (Kucey, 1988). 

 Pupuk organik dan hayati mempunyai berbagai keunggulan nyata dibandingkan 

dengan pupuk mineral. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap 

budidaya pertanian dan kegiatan hidup masyarakat, sehingga merupakan sumber hara 

makro dan mikro yang boleh dikatakan cuma-cuma. Pupuk hayati secara nisbi murah dan 

digunakan dalam jumlah sedikit. Dengan pengelolaan yang baik dengan asas 

mengembangkan adaptasi pada ekologi tanah, tanah yang pernah diinokulsi dengan 

Rhizobium atau mikorisa dan ditanami dengan tanaman yang sama biasanya tidak 

memerlukan inokulasi ulang. Biakan cacing tanah yang dilepaskan dalam tanah yang 

sesuai secara ekologi akan berkembang dan bertahan dengan sendirinya. Pupuk organik 

dan hayati tersusun atas zat dan senyawa yang biasa ditemui di alam, berarti bukan barang 

asing bagi lingkungan hidup. Secara alamiah lingkungan hidup telah berbekal mekanisme 

yang dapat mengatur dan mengendalikan zat dan senyawa tersebut. Maka potensi pupuk 

organik dan hayati mencemarkan lingkungan rendah sekali, boleh dikatakan nihil. 

 Pupuk organik dan hayati berdaya ameliorasi ganda dengan menjalankan berbagai 

proses fisik, kimia dan biologi yang saling mendukung. Pupuk-pupuk  ini bekerja 

menyuburkan tanah dan sekaligus mengkonservasi tanah dan air, menyehatkan ekosistem 

tanah dan menghindarkan pencemaran lingkunan. Oleh karena memiliki komponen pupuk 

organik dan hayati, IPNS cocok benar untuk menangani tanah-tanah yang berpersoalan 

ganda, seperti tanah podsolik. 

 Satu contoh bagaimana IPNS berguna membudidayakan tanah podsolik diajukan 

berikut ini. Suatu tanah podsolik yang sangat miskin hara P dan K ditemukan di kawasan 

transmigrasi Sitiung. Dalam lapisan permukaannya setebal 45 cm tanah ini setiap ha 

mengandung sekitar 7,0 ton N dan hanya 5 kg P dan 5 kg K (dihitung berdasarkan data 

Sudjadi, 1984). Seandainya tanah tersebut ditanami jagung yang diharapkan menghasilkan 

3 ton ha-1 tongkol, hara NPK yang akan terbawa pergi bersama dengan hasilpanen ialah 37 

kg N, 8 kg P dan 15 kg K (dihitung berdasarkan data van Dijk, 1951). Jelas persediaan P 
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dan K dalam tanah tidak mencukupi untuk sekali panen saja, belum lagi diperhitungkan 

yang akan diambil bagian tanaman lain. Dalam hal seperti ini pupuk organik dan hayati 

perlu dilengkapi dengan pupuk mineral P dan K yang berkadar lebih tinggi. Akan tetapi 

dengan penggunaan pupuk hayati pelarut fosfat, pupuk mineral P tidak perlu yang buatan 

dan mahal (TSP), cukup batuan fosfat alam atau tepung tulang yang jauh lebih murah dan 

jauh lebih awet dalam tanah. Ditambah dengan inokulasi mikorisa pemberian pupuk 

mineral P dan K dapat dihemat mengingat efektivitas serapan meningkat. Dengan 

pendaurulangan hara yang mengembalikan seluruh sisa pertanaman ke petak tanam, baik 

secara langsung, liwat pengomposan ataupun liwat ternak, hara yang hilang hanya yang 

terangkut bersama hasilpanen. Dengan sistem ini persediaan N dalam tanah akan cukup 

untuk 190 musim tanam jagung. Sudah barang tentu pengurasan hara semacam ini tidak 

dapat dibenarkan. Maka persediaan N perlu dipelihara dengan pupuk organik atau pupuk 

hayati, tidak perlu dengan pupuk N buatan (urea). Dengan inokulasi mikrosia dan pupuk 

organik, persoalan peracunan Al dan Mn dapat ditangani pula. Keburukan keadaan fisik 

tanah yang membuatnya rentan erosi dan pemampatan (compaction) serta berisiko 

kekeringan tinggi juga sekaligus tertangani dengan pupuk organik dan inokulasi mikorisa. 

Pupuk organik juga dapat menjaga kegemburan tanah, sehingga intensitas pengolahan 

tanah dapat diturunkan. 

 Contoh tadi kiranya dapat memberi gambaran jelas bagaimana IPNS memadukan 

berbagai upaya menyelesaiakan berbagai kendala tanah dalam satu kesatuan paket 

teknologi. Dalam IPNS komponen pupuk organik dan hayati berfungsi jangka menengah 

dan panjang, bertujuan membangun sistem bekalan hara tanaman (plant nutrient supply 

system) dalam tanah yang efektif dan mantap. Komponen pupuk kimia berfungsi jangka 

pendek, bertujuan memasok hara segera untuk menanggulangi kekahatan akut, sambil 

menunggu penyelesaian pembangunan sistem  bekalan hara tanaman yan dapat berfungsi 

secara berkelanjutan. IPNS berupaya membangun tanah menjadi suatu pangkalan pertanian 

yang berkemampuan memugar diri (self-restorable basis for agriculture), bersamaan 

dengan menciptakan peluang membangun petani yang mandiri. Dengan melangsungkan 

sematan N2 secara biologi setiap petani seperti memiliki pabrik urea di dalam tanahnya. 

Dengan  bahan fosfat alam atau tepung tulang yang dibiaki jasad renik pelarut fosfat setiap 

petani seakan-akan memiliki pabrik superfosfat di dalam tanahnya. Dengan pupuk organik, 

pupuk hayati C dan cacing tanah setiap petani seolah-olah memiliki robot-robot pengolah 

tanah di dalam tanahnya. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 11

 Dengan IPNS tidak hanya kepentingan nasional meningkatkan dan mengamankan 

produksi pertanian yang diperhatikan. Sejalan dengan itu kepentingan petani 

menumbuhkan kepercayaan diri (self-reliance) dan meningkatkan serta mengamankan 

pendapatan. Mengingat maslahatnya (advantage) yang luas, FAO telah memrakasai 

pengembangan IPNS di kawasan Asia dan Pasifik. 

 Kalau IPNS berhasil dimapankan, IPNS dapat berangsur dikembangkan menjadi 

budidaya organi murni (organic farming) dengan meninggalkan komponen pupuk kimia. 

Tataran perkembangan terakhir ialah budidaya alami (natural farming) seperti yang terjadi 

di Jepang (Fukuoka, 1985). Budidaya alami menganut 4 asas: tidak mengolah tanah, tidak 

menggunakan pupuk kimia, tidak menyiang dan tidak menggunakan pestisida. 

 

Kendala IPNS 

 Kendala IPNS dapat dipilahkan menjadi dua kelompok: kendala dakhil (internal 

constraints) dan kendala luaran (external constraints). Kendala dakhil berkenaan dengan 

keadaan IPNS sendiri. Kendala luaran berkenaan dengan keadaan lingkungan yang 

mempengaruhi penerapan IPNS. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor ilmu 

pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik. 

 Kendala-kendala dakhil yang ada sekarang ialah: 

1. Pupuk hayati masih  berada pada awal pengembangannya. Kecuali inokulasi 

Rhizobium, penyiapan dan teknik penggunaan pupuk hayati masih berada pada taraf 

penelitian dan ujicoba. Maka keberhasilan penggunaannya masih terbatas. Masih 

banyak segi bioteknologinya yang belum terkuasai, yang menyebabkan efektivitas 

kerja pupuk hayati belum mantap. Kendala ini berkaitan dengan persoalan ilmu 

pengetahuan. 

2. Belum ditemukan ragam perndaurulangan hara yang kompatibel dengan sistem 

pertanaman (cropping system) yang ada dan cara memadukannya dalam pengelolaan 

usahatani yang ada. Atau dapat ditinjau sebaliknya, belum ditemukan sistem 

pertanaman yang menjadikan pendaurulangan hara suatu komponen hakiki dari proses 

produksi dan sistem usahatani (farming system) yang menjadikan pendaurulangan hara 

salah satu unsur pengelolaannya. Kendala ini berkaitan dengan persoalan agronomi, 

kalau ditinjau dari segi sistem pertanaman, atau berkaitan dengan persoalan ekonomi 

kalau ditinjau dari segi sistem usahatani. 
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3. Belum ditemukan ramuan pupuk kimia – pupuk organik – pupuk hayati dan ragam 

pendaurulangan hara yang sesauai dengan keadaan lahan yang ada. Kendala ini 

berkaitan dengan persoalan ilmu tanah. Kalau kesesuaian diberi gatra (aspect) efisiensi 

maka persoalan ekonomi juga terkait. 

 Kendala-kendala luaran yang ada sekarang ialah: 

1. Pengetahuan tentang fisiologi dan ekologi biota tanah masih sangat terbatas. 

Pendidikan biologi di Indonesia tidak melatihkan keterampilan rekayasa, tidak 

membiasakan bekerja merancang proses. Akibat kedua hal tersebut ialah bioteknologi 

tanah tidak berkembang. Padahal bioteknologi tanah diperlukan untuk 

mengembangkan pupuk hayati. Kendala ini menjadi sebab munculnya kendala dakhil 

pertama, dan berkaitan dengan persoalan pendidikan. 

2. Kebijakan ilmu pengetahuan di Indonesia memberikan prioritas rendah kepada ilmu 

pengetahuan dasar, termasuk rekayasa biologi. Juga meneliti belum dipandang sebagai 

kebutuhan dasar. Maka alokasi anggaran belanja negara untuk penelitian sangat rendah, 

sekitar 0,17% PDB. Sebagai bandingan, negara-negara Eropa Barat, Jepang dan 

Amerika Serikat memberikan alokasi sekitar 3%, Korea Selatan bahkan sampai 6%. 

Kalaupun ada penelitian, hampir semua berkiblat kepada pragmatisme. Kendala ini 

berkaitan dengan persoalan kelembagaan nasional. 

3. Kebijakan pembangunan pertanian masih mengutamakan produski total secara 

nasional, belum diberi wawasan efektivitas, efisiensi, konservasi, petani dan 

lingkungan. Pernyataan-pernyataan bahwa pembangunan pertanian juga 

memperhatikan nasib petani dan keselamatan lingkungan baru sampai pada niat. Fakta 

ini menjadi kendala berat terhadap pengembangan IPNS karena pengembangan itu 

berarti pembaharuan konsep pembangunan pertanian secara menyeluruh. Kendala ini 

berkaitan dengan persoalan politik nasional. 

4. Pendirian pabrik-pabrik pupuk besar merupakan bagian dari program industrialisasi 

dan berada di bawah wewenang Departemen Perindustrian. Pengembangan IPNS dapat 

menimbulkan kebutuhan akan rasionalisasi industri pupuk kimia. Hal ini dapat 

menimbulkan pertentangan program sektoral antara pertanian dan perindustrian, yang 

menurut pengalaman biasanya sulit diselesaikan secara nalar. Kendala ini berkaitan 

dengan persoalan kelembagaan, politik dan ekonomi nasional. 

 Kendala-kendala luaran harus disingkirkan dulu sebelum kendala-kendala dakhil 

dapat diupayakan penyingkirannya. Penyingkiran kendala dakhil memerlukan waktu 
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karena menyangkur penelitian, pengembangan teknologi dan adaptasi sistem pertanaman 

dan/atau sistem usahatani. 

 

Melangkah ke Depan 

 Kenyataan bahwa penyiapan kelengkapan IPNS memerlukan waktu tidak berarti 

kita boleh tinggal diam selama itu. Kita perlu mengusahakan jalan pintas. Memang benar, 

budidaya kimiawi telah membuat kita berhasil menjalankan revolusi hijau mencapai 

swasembada beras. Namun biaya sosial-ekonomi, sumberdaya tanah dan lingkungan, baik 

yang nyata maupun yang terselubung dalam jangka panjang, perlu kita perhatikan. Sudah 

saatnya kita beralih ke sistem budidaya masukan rendah yang menjamin keterlanjutan 

fungsi sumberdaya tanah, aman bagi lingkungan hidup dan memberikan peluang nyata 

meningkatkan kedudukan sosial-ekonomi petani dan dapat memperbaikik maslahat 

komparatif (comparative advantage) lapangan kerja pertanian terhadap lapangan kerja 

industri dan jasa. 

 Jalan pintas perlu memanfaatkan sebaik-baiknya prasarana dan sarana apa yang 

tersediakan, sekalipun belum lengkap atau belum sesuai benar sebagaimana yang 

dikehendaki IPNS. Kita dapat berbuat banyak sekarang ini juga dengan membenahi 

beberapa segi budidaya kimiawi yang kita terapkan waktu ini. Kita sudah berhasil 

menerapkan PHT, suatu permulaan bagus menuju ke budidaya masukan rendah. Dengan 

PHT kita memperoleh pengalaman berharga bagaimana cara membenahi sistem 

pertanaman dan sistem usahatani sehingga dapat menampung sistem penanganan hama 

yang baru. Pengalaman tersebut akan sangat berguna membenahi sistem bercocok tanah 

yang telah dikenal petani secara tradisional, yang pada dasarnya tidak lain daripada 

komponen-komponen budidaya masukan rendah. Teknik-teknik itu ialah mendaurulangkan 

sisa pertanaman pada petak-petak pertanaman dan menggunakan pupuk hijau, pupuk 

kandang dan kompos, sejauh dimungkinkan menurut keadaan tempat sekarang ini. 

 Penyediaan pupuk hijau dapat diatur dengan pergiliran pertanaman yang memuat 

kedelai dan/atau kacang tanah. Dengan demikian disamping memperoleh pupuk hijau juga 

memperoleh komoditas yang berharga. Pengaturan ini tidak akan menimbulkan kesulitan. 

Dapat juga dicoba Mucuna spp (benguk), yang disamping pembekal pupuk hijau banya (8 

– 9 ton segar per ha ) juga bermanfaat sebagai penutup tanah dan bijinya dapat dibuat 

tempe. Jadi, dalam pergiliran pertanaman diatur ada sekurang-kurangnya satu pertanaman 

legum. Sehubungan dengan ini kedelai dan/atau kacang tanah menjadi palawija yang harus 
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ada dan dengan demikian inokulasi Rhizobium pada kedua tanaman tersebut perlu 

digalakkan. 

 Di daerah-daerah yang peternakan ayam atau sapi perah banyak disuahakan, 

penggunaan pupuk kandang dapat diapadukan dalam program pemupukan. Kotoran ayam 

dikenal kaya P dibandingkan dengan kotoran ternak lain. Pertanian pinggir kota dapat 

dimanfaatkan tinja sebagai pupuk organik, yang kaya N dibandingkan dengan kotoran 

ternak dan kadar P hanya sedikit di bawah kotoran ayam. 

 Bahan pembuat kompos dianekaragamkan, tidak hanya yang tradisional jerami padi 

dan sampah kota. Perlu dianjurkan yang belum umum dipergunakan, seperti limbah 

budidaya jamur merang, seresah tebu, dan Azolla. 

 Azolla mudah sekali dibudidayakan di daerah persawahan. Tanaman Azolla sudah 

dapat dipanen pada umur dua minggu untuk pupuk hijau, atau tiga minggu untuk membuat 

kompos. Untuk satu hektar diperlukan bibit 0,5 ton dan 10 – 20 kg TSP, yang dapat 

menghasilkan biomassa segar 30 ton. Panen dapat dilakukan berkala. Kalau pada panen 

pertama pada umur 2 – 3 minggu hanya diambil seperempat bagian, pertanaman sudah 

menutup kembali dalam dua hari, dan  dapat dipanen lagi seperempat bagian. Dengan cara 

ini setiap dua hari dapt dipanen 7,5 ton dari lahan seluas satu hektar. Kalau dikomposkan 

30 ton bahan segar menghasilkan kompos 7,5 – 9 ton yang siap dalam waktu seminggu. 

 Dengan langkah-langkah ini kebutuhan urea di berbagai tempat dapat diturunkan 

banyak. Misalnya pada pertanaman padi sawah dengan pemberian pupuk hijau Azolla 

kebutuhan urea dapat dikurangi sampai 40% tanpa mempengaruhi hasilpanen. Dengan 

kotoran ayam atau tinja kebutuhan TSP barangkali sudah dapat  berkurang. Sebagian sisa 

pertanaman padi atau jagung, atau seresah tebu, dapat dibakar dan abunya dapat 

mengurangi kebutuhan pupuk KCl. 

 Tanpa menunggu kelengkapan syarat menjalankan IPNS, khususnya ketersediaan 

pupuk hayati, penggunaan pupuk buatan sudah dapat mulai dirasionalkan. Sudah barang 

tentu langkah-langkah tadi memerlukan dukungan pembaharuan konsep dan kebijakan 

pembangunan pertanian nasional. Pembaharuan sudah mulai berlangsung dalam hal PHT, 

yang konsep dan kebijakan pemberantasan hama diubah menjadi pengendalian hama. 

Tinggal melangkah lebih jauh, membenahi konsep dan kebijakan budidaya kimiawi 

menjadi IPNS. 

 Mungkin sekali pada waktu ini pembaharuan pandangan dan sikap masih akan 

mendapat tantangan berat kalau menyangkut tanaman pangan padi dan palawija dari 
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kepentingan mapan (vested interest) industri pupuk, temasuk orang-orang yang berada di 

belakang layar. Barangkali akan lebih mudah dicobakan pada pertanaman hortikultur. Dari 

hortikultur kita dapat melangkah ke pertanaman padi dan palawija. 
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