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Awal Pengenalan Tanah 

 Pada awal kehadirannya di bumi, manusia bertempat tinggal di gua-gua atau di 

bawah tajuk lebat pepohonan. Kebutuhan pangan dicukupinya  dengan berburu  binatang 

liar dan memungut bahan tetumbuhan alami. Untuk melindungi badannya dari 

kedinginnan, kehujanan, tusukan diri, goresan benda tajam, dan gigitan serangga, dia 

cukup mmenutupi badannya dengan dedaunan, kulit kayu, atau kulit binatang. Waktu itu 

tanah bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. 

` Pengenaan tanah harus menunggu waktu lama sampai manusia perlu menjamin 

ketersediaan pangan dengan jalan menjinakkan hewan menjadi ternak dan tumbuhan 

menjadi tanaman. Mulailah manusia merasa perlu memperhatikan tanah. Keperhatian 

manusia yang hidup di kawasan beriklim kering tertuju kepada pencarian padang rumput 

yang subur untuk menggembalakan ternak. Yang menempati kawasan beriklim basah 

keperhatiannya tertuju kepada pemilihan tanah hutan yang baik untuk dibuka dan bercocok 

tanam. Manusia masih bergantung mutlak pada alam untuk memulihkan kesuburan 

perumputan atau kesuburan tanah hutan. Oleh karena pemulihan ini memerlukan waktu 

lama, manusia terpaksa hidup sebagai peternak  nomad atau petani peladang. Penduduk 

kawasan tropika basah di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan memahirkan diri dalam 

Berladang. 

 

Kelahiran Pengetahuan Tanah 

 Selama manusia hidup berpindah-pindah dengan ternaknya atau dengan ladangnya, 

proses pengumpulan dan penghimpunan pengalaman mulai berjalan. Proses ini makin 

melaju setelah manusia hidup menetap.Diperlukan pengalaman dan pengetahuan lebih 

banyak dan lebih andal untuk dapat memilih padang rumput atau tanah yang dapat 

digunakan secara tetap. Lembah-lembah sungani menjadi pilihan pertama untuk 

mendirikan permukiman dan mengusahakan pertanian secara menetap. Tanah lembah 

sungai disuburkan kembali secara berkala oleh lumpur banjir. Meskipun pemeliharaan 
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kesuburan tanah tetap bergantung pada alam, akan tetapi oleh karena prosesnya berjalan 

hanya berselang musim dan tidak berjangka waktu tahunan seperti pada kawasan 

perladangan, manusia dapat menerapkan sistem pertanian menetap di lembah-lembah 

sungai. Bermukim sepanjang sungai juga memudahkan perhubungan dan perdagangan. 

 Mereka yang kuranng beruntung dengan alamnya, penyuburan tanah harus mereka 

usahakan sendiri. Orang Romawi, Yuanani, dan Cina mengembangkan kemahiran 

memupuk tanah dengan abu, sisa tanaman, atau kotoran ternak. Orang Cina pada 4000 

tahun yang lalu telah menerapkan semacam klasifikasi produktivitas tanah a.l. untuk dasar 

penetapan pajak bumi (Bennet, 1939 ; Joffe, 1949 ; Russel, 1963). 

 

Kemunculan Ilmu Tanah 

 Pengetahuan akan ada kalau ada kebutuhan segera. Macam pengetahuan yang 

timbul, atau arah perkembangan suatu pengetahuan tertentu, tergantung pada lingkungan 

atau keadaan tempat yang menimbulkan kebutuhan akan pengetahuan itu. Pengumpulan 

pengetahuan berdasarkan pengalaman setempat dapat dikerjakan orang awam. Akan tetapi 

menghimpun pengetahuan yang terpisah-pisah sehingga menjadi suatu sistem pengertian, 

atau menumbuhkan ilmu, hanya dapat dilaksanakan oleh pakar atau ahli yang berminat, 

yang memang terlatih untuk itu. Oleh karena para cendekiawan sudah jauh lebih dulu 

menekuni gejala-gejala kelaman yang lain maka kemunculan ilmu tanah masih harus 

menunggu lama lagi sampai ada diversifikasi minat di kalangan para ahli pikir itu. 

 Saat itu akhirnya tiba juga pada menjalng akhir abad ke-18.  Tanah mendapat 

perhatian dari para cerdik pandai yang biasa menekuni bidang kimia, fisioloi tumbuhan, 

bakteriologi, dan geologi beserta bidang ikutannya petrografi dan mineralogi. Terbawa dari 

latar belakang ilmu masing-masing, mereka memperlakukan tanah sebagai suatu bahan. 

Orang geologi menganggap tanah sebagai bahan sisa pelapukan batuan. Mereka mengaji 

tanah untuk menyidik kembali batuan asalnya menurut mineral dan sibir batuan yang 

tersisa dalam bahan tanah. Orang ilmu kimia dan fisiologi tumbuhan memusatkan 

perhatian pada unsur dan zat penyusun tanah dan mengaitkannya dengan keharaan 

tumbuhan. Orang bakteriologi mementingkan unsur atau senyawa penyusun tanah yang 

berkenaan dengan kegiatan biologi, khususnya kegiatan jasad renik.  

 Berkat kemajuannya yang pesat dan berhasil, ilmu kimia merajai pandangan ilmiah 

waktu itu. Sumbangannya kepada ilmu kimia pertanian dapat dicatat sebagai tonggak 

sejarah oenting bagi perkembangan ilmutanah. Terutama teori mineral dan hukum 
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minimum Liebig yang diumumkannya pada tahun 1840 telah menghidupkan ilmu 

kesunburan tanah yang bertumbuh cepat dan menjadi cikal bakal revolusi hijau yang 

terjadi pada abad ke-20. Dengan teori dan hukum tersebut Liebig menyumbangkan teori 

rumus yang diajukan Thaer 30 tahun sebelumnya. Ilmu kesuburan tanah modern 

menggabungkan teori rumus dan teori mineral, dan manjabarkan ulang hukum minimum 

menjadi hukum keseimbangan hara. 

 Dibawah asuhan ilmu kimia, pengajian tanah maju pesat. Metode dan tatacara 

penelitian serta hukum dasar kimia diterapkan pada tanah selaku medium produksi 

pertanaman. Akan tetapi dibalik keberuntungan ini terdapat kerugian tidak kecil. Pengaruh 

ilmu kimia yang begitu kuat telah menghambat perkembangan pengajian tanah menjadi 

disiplin ilmu yang hakiki dan mandiri. Pengajian tanah menjadi bawahan ilmu kimia. 

Dengan konsep kimiawi, tanah hanya dapat dipandang sebagai bahan yang tidak dapat 

dilihat tanah sebagai tubuh alam khas. Geologi pada awalnya juga memberikan saham 

pada kekeliruan konsep ini. Nasabah tanah sebagai limbah batuan dengan lingkungannya 

tidak diperdulikan. Tanah dianggap hanya berkaitan langsung dengan batuan yang sedang 

atau telah mengalami pelapukan, dan tidak ada faktor lain diluar batuan dan pelapukan 

yang ikut serta menghadirkan tanah. 

  Fisika juga memberikan sumbangan yang sangat berarti kepada kemajuan 

pengajian tanah. Berbagai sifat fisik dan mekanik tanah yang penmtying dapat 

diungkapkan dengan teori dan hukum fisika. Namun fisika juga memandang tanah semata-

mata sebagai bahan dan bukan sebagai tubuh. 

 

Ilmu Tanah Sebagai Ilmu Lapangan 

 Kita tahu sekarang bahwa pengajian tanah dan penyelesaian persoalannya tidak 

semudah dugaan orang sampai akhir abad ke-19. Membawa cuplikan tanah ke 

laboratorium untuk dianalisis sifat-sifat kimia, fisik, mineralogi dan/ atau biologinya belum 

dapat memecahkan persoalan. Demikian pula nenbawa tanah ke rumah kaca untuk 

percobaan pot. 

 Tonggak sejarah penting berikutnya bagi perkembangan pengajian tanah datang 

pada pergantian abad ke-19 ke abad ke-20. Oleh kepeloporan Dokuchaev di Rusia dan 

Hilgarb di Amerika Serikat pandangan tentang hakekat tanah berubah dari bahan menjadi 

tubuh. Konsep tanah sebagi tubuh alam merupakan pembaharuan total atas pendangan 

sebelumnya. Tanah bukan hanya sekedar senyawa kimia atau benda fisik yang ditemukan 
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di lapangan. Juga bukan semata-mata substrat bagi pertumbuhan tumbuhan, bukan hanya 

dunia jasad renik, dan bukan pula sekedar limbah batuan. Tanah adalah suatu fakta alam 

yang mandiri.  

 Tanah mempunyai asal-usul, diujudkan dibawa kuasa faktor-faktor lingkungan 

tertentu melalui berbagai proses khas dan rumit, serta teragihkan di muka daratan dengan 

pola yang dapat ditakrifkan (distributed with definable patterns). Tanah merupakan suatu 

sistem terbuka menurut peredaran bahan dan energi. Kemaujudannya bertumpu pada daya 

tanggap tubuh tanah terhadap kakas (forces) yang bertanggung jawab atas pembentukan 

tanah. Kesudahan tanggapan ini terekam pada morfologi tubuh tanah berupa profil yang 

terbentuk oleh berbagai proses alihrupa dan alihtempat dakhil (internal transformations and 

translocations). 

 Pada waktu dikuasai ilmu kimia, pengajian tanah berkonsep statika. Buah 

penelitian adalah cuplikan tanah dari lapisan perakaran tanaman dan ruang kerjanya adalah 

laboratorium. Dengan konsep baru, ilmu tanah berurusan dengan dinamika tanah, berarti 

waktu menjadi faktor penting secara mutlak dalam menghadirkan sifat tanah. Tanah 

merupakan perujudan suatu keseimbangan dinamik. Pada tahana tunak keseimbangan 

dinamik (steady state of dynamic equilibrium), anasir-anasir tanah berada dalam 

keselarasan timbal balik (mutual adjustment) dan tubuh tanah mancapai taraf matang. 

Pematangan ini bersifat nisbi. Apabila kelakuan faktor-faktor berubah maka proses 

penyelarasan timbal balik antar anasir tanah berulang kembali menuju ke pencapaian 

keseimbangan dinamik baru. Dengan konsep baru ini buah telaah adalah keseluruhan tubuh 

tanah dan ruang kerjanya adalah lapangan tempat tubuh tanah berada. Cuplikan tanah dan 

analisis laboratorium menjadi pelengkap penelitian  untuk meningkatkan daya sidik dan 

daya ramal. Semua hasil penetapan laboratorium atas cuplikan tanah dikorelasikan satu 

dengan yang lain, baik secara vertikal untuk memperoleh rujukan tubuh maupun secara 

lateral untuk memperoleh rujukan bantangan. Dengan demikian tiap data tanah barada 

dalam suatu sitem informasi dalam ordinasi ruang. Dengan mengiferensikan ciri-ciri tubuh 

tanah pada sejarah bentanglahan tempat tubuh tanah berada, data tanah memperoleh pula 

matra waktu.  

 Setelah berhasil melahirkan konsep khusus tentang hakekat tanah dan berhasil 

menguraikan hukum yang mengatur faktor pembentuk tanah, barulah pengetahuan tanah 

menjadi suatu disiplin ilmu yang benar-benar mandiri. Ilmu-ilmu kealaman yang lain, 
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seperti ilmu kimia, fisika, biologi dan geologi, bukan lagi”bapak angkat” ilmu tanah 

melainkan alat.  

 

Ruang Lingkup Layanan Ilmu Tanah 

 Ilmu tanah memperoleh matra lebih luas setelah klsifikasi dan pemetaan tanah 

berkembang pesat. Berkat fakta dan bukti yang terkumpul banyak selama penjelajahan 

medan secara intensif di kawasan dunia yang luas, konsep tanah sebagai sistem alam 

kemudian memperoleh konteks baru sebagai sumber daya alam. Dengan ini ilmu tanah 

tidak saja berdiri diantara alam biotik dan abiotik sebagaimana dikatakan oleh Jovve 

(1949), akan tetapi merangkaikan kedua alam tadi. Dengan pengakuan tanah sebagai 

sumber daya alam, ilmu tanah memperoleh gatra sosial dan ekonomi sangat nyata 

sebagaimana diungkapkan loeh Edelman almarhum (1949) dalam bukunya Sociale en 

Economische Bodemkunde.  

 Pendalaman pemahaman sifat dan perilaku tanah berkat pencanggihan  metodologi 

dan peralatan penelitian tanah meluaskan potensi layanan ilmu tanah diluar bidang 

tradisionalnya pertanian. Dalam kurun waktu 25 tahun belakangan terjadi perluasan besar 

dalam bidang penerapan ilmu tanah yang meliputi bidang geologi kuarter, geologi militer, 

arkeologi, ekologi (termasuk paleoekologi), sanitasi lingkungan, rekayasa, perencanaan 

permasyarakatan (community planning), dan tataruang (Whitmore, Jr., 1950; Bartelli, dkk., 

1966; Kellogg, 1966; Steur, 1967; El-Attar & Jackson, 1973 ; Gerassimov, 1973; 

Jackson,dkk., 1973; Mulcahy & Churchward, 1973; Pons & v.d. Molen, 1973; Tedraow, 

1973; Ugolini & Schlichte, 1973; van Zinderen Bakker & Butzer, 1973; Wada & Aomine, 

1973; Yaalon & Ganor, 1973; Zonn, 1973; Birkeland, 1974; Limbrey, 1975; Western, 

1978; Buringh, 1979; Jenny, 1980; Notohadiprawiro, 1980; Gerrard, 1981; Soil 

Management Support Services, 1981; Schroeder, 1984; Foss & Collins, 1987). 

 Informasi tanah  berupa peta tanah digunakan dalam perencanaan permasarakatan 

yang menyangkut pembangunan wilayah pedesaan yang ditempati penduduk bukan-petani, 

wilayah perkotaan, kawasan rekreasi, taman, dan jaringan jalan utama (highways). 

Informasi tanah juga diperlukan untuk penyeragaman penaksiran pajak bumi. Buku Soil 

Taxonomy (1975) disusun dengan maksud agar kelas-kelas tanah memuat informasi tanah 

yang tidak saja dapat melayani kepentingan pertanian, akan tetapi juga melayani secara 

lebih baik kepentingan-kepentingan lain di luar pertanian. Dengan memperhatikan keadaan 
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tanah, pembangunan sektor bukan-pertanian dapat mencapai efisiensi tinggi dan bersamaan 

dengan itu memperoleh wawasan lingkungan (Bartelly, dkk., 1966). 

 Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan, tanah beserta vegetasi yang tumbuh di 

atasnya merupakan penyekap CO2 yang berkemampuan besar. Keadaan yang mendorong 

penyekapan C dalam tanah dan biomassa mencakup kebasahan tanah, suhu tanah rendah, 

kesuburan tanah, mintakat perakaran yang dalam, dan kegiatan biologi tanah yang 

meningkat (kesehatan tanah). Upaya-upaya yang berguna meningkatkan penyekapan C 

ialah irigasi, memelihara tanaman penutup tanah, pemulsaan, pemasukan bahan organik, 

pendalaman jeluk perakaran, dan penyuburan serta penyehatan tanah. Maka dengan 

pengelolaan tanah dan pertanaman yang baik, tanah dapat dimanfaatkan untuk mengatur 

kadar CO2 dalam atmosfer, dan dengan demikian berguna melawan proses pemanasan 

global (Scharpenseel, dkk., 1990). Dengan kemampuannya menyaring benda-benda padat, 

menjerap ion-ion dalam larutan, da merombak bahan-bahan organik, tanah berdaya 

membersihkan limbah dari zat-zat beracun. Maka tanah dapat dimanfaatkan melawan 

pencemaran lingkungan (Schroeder, 1984). 

 Dampak pembaharuan cerapan mengenai ilmu tanah melanda pula bidang kajian 

tradisional ilmu tanah, yaitu pertanian. Greenland (1981) misalnya, berpendapat bahwa 

pengajian tanah berkenaan dengan produksi pertanaman perlu dilandasi klasifikasi dan 

geografi tanah. Dengan landasan tersebut kesuburan tanah dapat ditaksir secara baik 

menurut kriterium kapabilitas bermatra waktu dan ruang, yang menyiratkan keterlanjutan 

penggunaan tanah dan efektivitas kegunaannya. Pengharkatan dan pemetaan kapabilitas 

tanah menjadi penggandeng ilmu tanah dengan disiplin-disiplin sosioekonomi (Edelman, 

1949). Dengan jalan ini ilmu tanah dapat membantu meringankan kendala-kendala sosial 

dan ekonomi yang ditemui dalam program-program pembangunan masarakat. 

 Buku Greenland bersama dengan buku-buku pendahulunya, antara lain yang ditulis 

Sanchez (1976), Theng (1980) dan Uehara & Gillman (1981), menempatkan kajian tanah 

untuk pertanian dalam sorotan baru. Dalam sorotan ini kajian tanah tidak dikerjakan untuk 

memenuhi kehendak pertanian, akan tetapi dikerjakan untuk menyediakan informasi yang 

diperlukan pertanian sebagai salah satu pengguna tanah. Jadi, kajian tanah untuk pertanian 

dikerjakan menurut metodologi penelitian tanah dengan diberi tafsir teknik sipil, ekologi, 

geologi, arkeologi, dsb. Dengan sorotan ini ilmu tanah tidak lagi menjadi anak asuh 

pertanian. 
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 Bagan berikut ini memperlihatkan alur pikir yang menghasilkan pembaharuan 

konsep tanah. Untuk keperluan apa pun tanah harus difahami pertama-tama berdasarkan 

asal-usul kemaujudannya, yang mencakup faktor pembentuk tanah yang mencetuskan 

proses pembentukan tanah, sifat tanah yang dihasilkan oleh proses pembentukan tanah, dan 

ciri serta perilaku tanah yang dimunculkan oleh sifat tanah. Karena mempunyai ciri dan 

perilaku maka tanah dapat menjalankan fungsi tertentu. Perbedaan kemampuan 

menjalankan suatu fungsi tertentu ditentukan oleh perbedaan ciri dan perilaku. Maka 

pemahaman asal-usul tanah diperlukan untuk dapat memahami secara baik dayaguna 

tanah. Tanah dapat didayagunakan selaku ekosistem, medium tumbuh tumbuhan, sarana 

sanitasi lingkungan, sumberdaya, dan/ atau faktor produksi.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
             
             
           
pengertian asasi tanah ujud reaktor        
   
 

 
 
  

   pengertian dayaguna tanah komponen lahan kimah (asset) 
        
  Gb.1. Bagan alur pikir konseptualisasi hakekat tanah  

 

Haridepan Ilmu Tanah 

 Dalam banyak hal dewasa ini ilmu tanah telah “melanggar” batas-batas warisannya. 

Asosiasinya sekarang telah melampaui jauh batas-batas pertanian. Dalam pendidikan 

misalnya, beberapa kurikulum lain memberikan pengajaran ilmu tanah sekedarnya, seperti 

kehutanan, biologi, geografi fisik, lingkungan, dan teknik. Namun secara organisasi, 

artinya dalam hal anggaran keuangan, pendidikan, penelitian, dan kepegawaian, ilmu tanah 

masih tetap ditautkan dengan pertanian. Cerapan umum bahwasanya ilmu tanah adalah 

anak asuh pertanian masih berlaku di kalangan awam dan birokrasi, bahkan juga 

Faktor Proses Sifat Ciri Perilaku Fungsi 

Ekosistem 
Habitat 

Sanitasi  
Lingkung
an 

Sumberda
ya Faktor 
Produksi 
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dikalangan pendidik dan para pakar tanah sendiri. Maka berdasarkan pengaturan 

pemerintah, pendidikan, penelitian dan penyuluhan ilmu tanah serta teknologi tanah harus 

tetap bercirikan pertanian. 

Pemekaran cerapan dalam diri para pekerja tanah bukan hal yang baru terjadi akhir-

akhir ini. Berkenalan selama ribuan tahun dengan tanah setempat yang menghidupi 

pertanaman mereka telah memberikan kepada para petani tradisional kesempatan luas 

mengamati bagaimana tanah dan tanaman  berinteraksi, bagaimana interaksi ini bernasabah 

dengan gejala-gejala alam lain, dan bagaimana semua kejadian itu pada gilirannya berdaya 

pengaruh atas kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Bermula dari pemahaman tanah dan 

pertanaman, minat mereka secara berangsur meluas sehingga meliputi gejala lahan dan 

lingkungan, asas-asas ekosistem, dan konteks sosial dan ekonomi penggunaan lahan. Para 

petani kuno itu lewat kegiatan sistem LITBANG asali menjadi tidak saja pekerja-pekerja 

tanah yang andal dalam mengelola tanah bagi pertanaman yang lebih baik, akan tetapi juga 

dalam masalah lingkungan dan pedesaan. Maka tidaklah mengherankan kalau sekarang ini 

kita menyaksikan banyak pakar tanah yang menonjol dalam menangani persoalan 

lingkungan, ekologi pedesaan. 

 Dengan cerapan baru bahwa tanah bukan sekadar medium pertumbuhan tanaman, 

akan tetapi merupakan pula suatu ekosistem, suatu tampakan esensial bentang lahan, salah 

satu komponen asasi lingkungan, dan suatu sumberdaya alam terbarukan, ilmu tanah 

memainkan peran luas dalam kehidupan masarakat. Layanan yang dapat diberikan ilmu 

tanah tidak lagi terbatas pada pertanian dan permintaan yang berkaitan dengan pertanian. 

Bidang layanannya mencakup berbagai sektor lain dari kegiatan manusia. 

 Memang kita harus mengakui secara jujur bahwa kemajuan luar biasa yang dapat 

dicapai ilmu tanah sampai saat ini, baik dalam hal pendalaman bidangnya sendiri maupun 

dalam hal perluasan kiprahnya, adalah berkat paradigma pertanian yang dianutnya. Namun 

demikian apakah ini berarti bahwa ilmu tanah harus tetap mempertahankan asosiasi 

emosionalnya  dengan pertanian? Hal ini kiasi (analgous) dengan pertanyaan apakah 

seorang anak harus tetap hidup dengan orang tuanya dan menjalani hidup menurut 

pandangan orang tua selama kehidupan dewasanya? Untuk mempertahankan hubungan 

seerat apa pun tidak perlu berarti bahwa identitas pelaku masing-masing harus dikorbankan 

demi memperoleh identitas tunggal, atau membawahkan identitas yang satu pada yang lain 

yang dianggap sebagai panutan. Keinginan ilmu tanah memperoleh identitas sendiri bukan 

berarti ilmu tanah ingin meninggalkan pertanian. Justru sebaliknya, ilmu tanah ingin 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 9

mempererat kaitannya dengan pertanian karena masih banyak hal yang harus diselesaikan 

oleh pertanian. Penduduk di bagian dunia masih menderita kelaparan gawat padahal 

dikawasan luas mengalami degradasi dengan laju yang makin cepat. Yang di inginkan ilmu 

tanah hanyalah kemandirian yang layak sebagai suatu disiplin keilmuan agar dapat 

menagani acara-acara masyarakat yang lebih luas secara sah dan mandiri. 

Untuk dapat menjalani jalur baru, ilmu tanah harus merupakan suatu ilmu yang 

kokoh, mahir dalam bernalar dan memberikan penjelasan serba cakup (comprehensive). 

Untuk mencapai kualifikasi ini ilmu tanah harus mengujud berdasarkan konsep perspektif 

tanah daripada berdasarkan pendalaman berbagai subjek secara terpisah-pisah yang 

dikerjakan secara ad hoc. Nafsu spesialis mengaji tanah dengan memisahkannya menjadi 

bidang-bidang farik (discrete) telah menjadikan ilmu tanah ilmu tanah seperti sekarang ini, 

yaitu suatu onggokan lnggar butir-butir pengetahuan. Penelitian dasar dalam setiap gatra 

tanah selalu diperlukan secara mutlak karena vital bagi kemajuan ilmu tanah. Namun 

penelitian-penelitian itu harus diarahkan ke tujuan bersama yang ditetapkanuntuk 

mengungkapkan perspektif. Perspektif tanah menggambarkan sasaran kunci penerapasas 

dan piranti  ilmu tanah. Perspektif tanah juga menjadi pemeri konsep pusat lontaran-

lontaran tanah (soil issues) dalam perencanaan strategis bagi pembangunan nasional. 

Perspektif yang dapat digunakan memahami hakekat tanah ialah : 

1. Tanah selaku suatu ujud; memadukan bidang-bidang kajian klasik geologi bahan 

induk, tanah dan bentuk lahan, proses pelapukan, pembentukan bahan tanah, 

pembentukan tanah, dan mikromorfologi tanah. 

2. Tanah selaku reaktor; memadukan bidang-bidang kajian klasik fisika tanah, kimia 

tanah, mineralogi tanah (termasuk mineralogi lempung), biokimia tanah, dan bahan 

organik tanah. 

3. Tanah selaku ekosistem; memadukan bidang-bidang kajian klasik biologi 

tanah(ternasuk mikrobiologi tanah), bioteknologi tanah, interaksi biologidalam tanah, 

dan daur energi dan bahan dalam persinambung (continuum) tanah-tumbuhan-

atmosfer. 

4. Tanah selaku komponen lahan; memadukan pembicaraan mengenai tanah sebagai 

subsistem lahan, interaksi tanah dengan komponen lahan yang lain, dan implikasi tanah 

dari pengharkatan lahan dan tata guna lahan. 
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5. Tanah selaku sumberdaya; memadukan bidang-bidang kajian klasik geografi tanah, 

klasifikasi tanah, pengharkatan tanah (termasuk kesuburan, produktivitas, kapabilitas, 

dan kesehatan tanah), dan ekonomi lahan. 

6. Tanah dalam lingkungan manusia; memadukan ⏐pembicaraan tentang tanah untuk 

penyingkiran limbah, fungsi saniter tanah, dan peran tanah dalam pengendalian hayati 

atas penyakit dan hama tular-tanah (soil-borne).  

Penyajian perspektif di sini tidak bermaksud tuntas. Perspektif lain dapat 

diajukan. Dengan kemajuan ilmu tanah dan perluasan ruang lingkupnya, perspektif lain 

dapat muncul atau yang lama menjadi usang. Oleh karena tubuh pengetahuan tanah 

merupakan suatu persinambung, tidak mungkin dibuat batas tajam anatar perspektif. Yang 

pokok ialah bahwa perspektif adalah hal yang dapat difahami oleh orang di luar profesi 

tanah dan bukan bidang-bidang kajian spesialis. 

Ilmu tanah harus harus pindah dari kedudukannya dalam ilmu-ilmu pertanian ke 

kedudukan dalam ilmu-ilmu kebumian dengan segala konsekuensi yang menyangkut 

organisasi, kelembagaan, kurikulum, pengelolaan penelitian, dan pengaturan pelayanan 

kepada masarakat. Dengan kepindahan ini ilmu tanah dapat menentukan perspektifnya 

secara mandiri denga bantuan ilmu-ilmu yang sekeluarga. Dengan panduan perspektif, 

ilmu tanah menjadi antisipatif dalam pandangan dan eksploratif dalam tindakan. 
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