
 1

T A N A H : CERAPAN DAN ANGGITANNYA1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Perkembangan Pemahaman Tanah 

Pemahaman tanah bermula dari cerapan (perception) sederhana masarakat tani 

yang terbentuk sewaktu manusia mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun yang lalu. 

Sebelumnya, manusia memenuhi kebutuhan pangan dan sandang dengan memungut dan 

mengumpulkan hasil tumbuhan hutan dan berburu binatang liar. Berkat nalar yang 

dimilikinya, kemampuan menciptakan perkakas, dan berlanjut menjadi keterampilan 

rnembuat dan menggunakan piranti, manusia mulai sanggup menjinakkan (domesticate) 

tumbuhan menjadi tanaman dan binatang menjadi ternak. Dengan demikian manusia dapat 

lebih menguasai perolehan bahan pangan dan sandang, tidak semata-mata bergantung pada 

kendali alam, sehingga penyediaan bahan pokok kebutuhan hidup menjadi lebih terjamin. 

Kelompok-kelompok manusia yang mendiami wilayaih berhutan menjalankan 

perladangan dengan membuka sepetak hutan untuk bercocok tanam. Pengalaman meng-

ajari mereka bahwa tidak mungkin hidup menetap karena hasilpanen dari sepetak hutan 

yang dibuka secara berangsur menurun, yang hanya dapat dipulihkan dengan jalan 

membiarkannya tertutup hutan kembali. Maka mereka harus pindah, membuka sepetak 

hutan baru. Perpindahan berlangsung terus sampai mereka dapat kembali membuka petak 

hutan semula dengan perkiraan bahwa kesuburan tanah sudah terpulihkan oleh 

penghutanan kembali. Perladangan adalah bentuk awal suatu sistem pengusahaan lahan 

yang kini dikenal dengan sebutan hutantani (agroforestry). 

Kelompok-kelompok manusia yang mendiami wilayah padang rumput menjalani 

hidup nomadik, menggembalakan ternak dari padang rumput yang sudah menurun 

produksi hijauannya ke padang rumput lain yang daya dukungnya masih mencukupi. 

Berternak secara nomadik merupakan bentuk awal suatu sistem berternak modern yang 

dikenal dengan sebutan sistem “paddock”. 

Pada jaman perladangan dan berternak nomadik, manusia mulai memperoleh 

intipan mengenai nasabah tanah dengan produksi bahan nabati berguna. Dengan 
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kefahaman itu manusia mulai dapat mengembangkan anggitan (conception) mengenai cara 

memulihkan kesuburan sistem tanah - tanaman. 

Cerapan dan anggitan berkenaan dengan tanah meningkat sekali sejalan dengan 

kebutuhan manusia akan hidup bermasarakat, menjalani kehidupan secara terorganisasi 

menurut kaedah-kaedah sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kebutuhan akan hidup 

bermasarakat muncul berkenaan dengan keinginan manusia mengaktualisasikan diri, yang 

tidak mungkin diperoleh secara perorangan atau secara berkelompok-kelompok kecil tanpa 

kawasan kedaulatan yang jelas. Manusia memerlukan tempat tinggal yang tetap, berarti 

memerlukan tanah yang dapat diusahakan secara sinambung menghasilkan bahan pangan 

dan sandang. Manusia mulai mengembangkan tatacara evaluasi dan klasifikasi harkat 

lahan pada umumnya dan harkat tanahnya bagi pertanian pada khususnya. Pilihan pertama 

sudah barang tentu ialah wilayah delta yang luas, yang kesuburan tanahnya terpelihara dan 

terjamin secara alami oleh pengendapan lumpur banjir secara berkala. Lahan delta sangat 

menarik karena berbentuk datar, jadi mudah diusahakan dan dicapai karena tidak 

menghadirkan kendala timbulan (relief constraint). Disamping itu lahan delta mudah 

dijangkau lewat lalu lintas air, sehingga memberikan peluang besar bagi menjalankan 

perniagaan , pertukaran budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hubungan 

politik antar kawasan kekuasaan yang berseberangan laut. 

Dalam perkembangan selanjutnya, banjir yang bergantung pada perilaku alam 

dikendalikan dengan sistem tata air untuk mengefektifkan dan lebih menjamin pembekalan 

pertanaman dengan air dan hara yang terlarut dan tersuspensi (lumpur) dalam air. Tanah 

sudah dicerapi benar sebagai medium tumbuh tanaman, yang selanjutnya mengembangkan 

anggitan tentang pengelolaannya. Pemapanan pertanian menetap yang berkelanjutan men- 

jadi tumpuan utama pertumbuhan dan perkembangan peradaban tinggi dan kekuasaan 

politik kenegaraan besar. 

Pemahaman tanah ditumbuhkan dan dikembangkan oleh sistem penelitian dan 

pengembangan tradisional yang menyatu dengan kehidupan pedesaan. Maka setiap 

kemajuan dalam kegiatan pertanian menarikserta kemajuan dalam perikehidupan 

masarakat pedesaan. Dengan kemunculan, pertumbuhan dan perkembangan ilmu penge-

tahuan formal, cerapan tentang tanah mengalami pergeseran. Para pakar geologi mencerapi 

tanah sebagai bahan limbah pelapukan batuan. Para pakar fisika dan kimia mengaji tanah 

sebagai suatu ujud fisik atau kimia, dan karena itu tanah dapat ditelaah dengan teori dan 

hukum fisika atau kimia yang berlaku bagi semua benda. Dengan penemuan kehidupan 
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jasad dalam tanah berupa flora dan fauna renik serta fauna meso dan makro, para pakar 

biologi, khususnya para pakar mikrobiologi, menjadikan tanah salah satu bidang kajian 

penting meneka. Tanah dipandang sebagai sumber plasma nutfah jasad renik. Tanah 

merupakan lingkungan hidup akar tumbuhan dan karena itu menarik perhatian para pakar 

fisiologi tumbuhan. Oleh karena tanah menopang suatu bentuk kehidupan tertentu, para 

pakar biologi memandang tanah sebagai suatu ekosistem. Bagi tumbuhan tingkat tinggi, 

tanah merupakan suatu habitat akar. 

Sejalan dengan kepesatan kemajuan ilmu-ilmu kealaman (fisika, kimia dan 

biologi), tanah menjadi obyek penelitian ilmiah. Namun dibalik perolehan keberuntungan 

diangkat masuk ke dalam dunia keilmuan, tendapat kerugian besar bagi penumbuhan dan 

pengembangan ilmu tanah. Di bawah penguasaan ilmu-ilmu kealaman tanah dikaji dengan 

anggitan statik. Buah penelitian adalah cuplikan tanah (soil sample) dan ruang telaahnya 

ialah laboratorium. Tanah dianggap sekadar benda sebagaimana benda-benda yang lain. 

Pengaruh ini telah menghambat kemunculan pengajian tanah sebagai disiplin yang hakiki 

dan mandiri. Kerugian besar lain ialah keterlibatan pemahaman tanah dalam pemajuan 

kehidupan pedesaan menjadi tidak kentara. Cerapan dan anggitan tentang tanah kehilangan 

gatra pedesaan. 

 

Kelahiran Ilmu Tanah 

Berkat kemampuannya menyusun metodologi penelitian andal berasaskan pe-

mikiran dan penyidikan analitik, ilmu kimia menjadi pelopor telaah kuantitatif, yang 

kemudian mengatasi pandangan ilmiah. Sumbangan Boussingault di Perancis dan Liebig di 

Jerman kepada ilmu kimia pertanian dapat dicatat sebagai tonggak sejarah penting bagi 

kelahiran dan perkembangan ilmu tanah. Boussingault adalah orang pertama yang 

memperkenalkan penelitian pemupukan secara eksperimental di lapangan dan menilal 

kegunaan pupuk dengan mencatat neraca bahan, yang dikerjakannya pada tahun 1834. 

Pada tahun 1840 Liebig mengumumkan teori mineral dan hukum minimum yang 

menumbangkan teori humus Thaer, juga dari Jerman, yang diajukan 30 tahun sebelumnya. 

Hukum minimum Liebig kemudian tersingkir oleh hukum nasabah fisiologi dan hukum 

pertumbuhan Mitscherlich, juga dari Jerman, yang diumumkan pada tahun 1909. Usaha-

usaha ini telah menghidupkan ilmu kesuburan tanah, suatu cabang ilmu tanah yang 

kemudian berkembang pesat dan menjadi cikal-bakal revolusi hijau yang terjadi pada abad 

ke-20. Ilmu kesuburan tanah modern menjabarkan ulang teori humus Thaer dan 
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menggabungkannya dengan teori mineral Liebig menjadi satu kesatuan, dan menjabarkan 

ulang hukum minimum Liebig serta hukum nasabah fisiologi dan hukum pertumbuhan 

Mitscherlich menjadi hukum neraca hara dan anggitan daya pengaruh (effect concept). 

Tonggak sejarah penting berikutnya bagi perkembangan ilmu tanah muncul pada 

pergantian abad ke-19 ke abad ke-20. Pemancangannya dilakukan di Rusia oleh 

Dokuchaev dan murid-muridnya pada tahun 1883, dan di Amerika Serikat oleh Hilgard 

pada tahun 1877. Oleh kepeloporan kedua ilmuwan ini pandangan tentang hakekat tanah 

berubah dari bahan menjadi tubuh. Anggitan tanah sebagai tubuh alam memperbaharui 

secara total pandangan sebelumnya. Tanah bukan sekadar bahan kimia atau benda fisik 

yang ditemukan di lapangan, bukan semata-mata substrat yang menghidupkan dan 

menghidupi tumbuhan, bukan hanya dunia jasad renik yang kaya, dan bukan sekadar 

limbah pelapukan batuan. Tanah adalah suatu fakta alami yang mandiri. 

Tanah mempunyai asal-usul, diujudkan di bawah kuasa berbagai faktor lingkungan 

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

tertakrifkan (distributed with definable patterns). Tanah merupakan suatu sistem terbuka 

menurut peredaran energi dan pendauran bahan. Kemaujudannya (existence) bertumpu 

pada daya tanggap tubuh tanah terhadap kakas (force) yang bertanggung jawab atas 

pembentukan tanah. Kesudahan tanggapan ini terekam pada morfologi tubuh tanah dengan 

berbagai proses alihrupa dan alihtempat dakhil (internal transformation and translocation 

processes). 

Dengan anggitan baru, pengajian tanah berpijak pada kenyataan dinamik, bukan 

statik lagi, berarti waktu menjadi faktor penting secara mutlak dalam menghadirkan sifat-

sifat tanah. Pada tahana tunak keseimbangan dinamik (steady state of dynamic 

equilibrium), komponen-komponen tanah berada dalam keselarasan timbal balik (mutually 

adjustment) dan tubuh tanah mencapai taraf matang. Kematangan ini bersifat nisbi. 

Apabila kelakuan faktor-faktor lingkungan berubah maka proses penyelarasan timbal balik 

antar kompenen tanah berulang kembali menuju ke pencapaian keseimbangan dinamik 

baru. Dengan anggitan baru ini buah telaah adalah keseluruhan tubuh tanah sebagaimana 

adanya di lapangan tempat tubuh tanah itu mengujud. Semua hasil penetapan laboratorium 

dan rumah kaca atas cuplikan tanah harus dikorelasikan satu dengan yang lain, dan dior-

dinasikan secara vertikal untuk memperoleh rujukan tubuh dan secara lateral untuk 

memperoleh rujukan bentangan. Dengan demikian tiap data tanah berada dalam suatu 

sistem informasi bermatra ruang. Dengan menginferensikan ciri-ciri tubuh tanah pada 
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sejarah bentanglahan (landscape) tempat tubuh tanah mengujud, data tanah memperoleh 

matra waktu pula. 

Setelah berhasil melahirkan anggitan khusus tentang hakekat tanah dan berhasil 

menguraikan hukum fungsional-faktorial pembentukan tanah, barulah pengetahuan tentang 

tanah menjadi suatu disiplin ilmu yang benar-benar mandiri. Ilmu kealaman yang lain, 

seperti fisika, ilmu kimia, biologi dan geologi, bukan lagi “bapak angkat” ilmu tanah, 

melainkan alat ilmu tanah. Bahkan kini matematika dan statistik sudah menjadi alat 

penting sekali dan lazim digunakan oleh ilmu tanah, khususnya dalam pengacuan 

(modelling) reaksi-reaksi yang berlangsung dalam tubuh tanah dan interpolasi batas 

bentangan jenis tanah di medan (geostatistics). 

Ilmu tanah masih muda sekali, boleh dikatakan umurnya kini baru sekitar seabad. 

Akan tetapi dengan anggitan baru maka sejak awal abad ke-20 ilmu tanah mengalami 

kemajuan pesat sekali. Dengan mencanggihkan metode penelitian dan teknik analisis, 

berbagai kenyataan fisik, kimia dan biologi yang ditemukan dapat diramukan ke dalam 

ilmu tanah. Bahkan kenyataan sosial dan ekonomi pun dapat memperluas konteks ilmu 

tanah, seperti misalnya yang dikerjakan oleh Edelman dalam bukunya “Sociale en 

Economische Bodemkunde” yang terbit tahun 1949. Joffe mengatakan bahwa ilmu tanah 

berdiri di antara ilmu tentang benda hidup dan takhidup. 

Ilmu tanah memperoleh matra lebih luas setelah klasifikasi dan pemetaan tanah 

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

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

kemudian memperoleh konteks baru sebagai sumberdaya alam. Dengan ini tanah tidak saja 

berada di antara alam biotik dan abiotik, akan tetapi merangkaikan kedua alam tadi, dan 

bahkan memperoleh gatra sosial dan ekonomi sangat nyata. Dengan klasifikasi dan 

pemetaan tanah segala informasi tentang tanah memperoleh makna tepat sehingga 

penyalurannya menjadi lebih efektif karena dapat mengikuti asas ekstrapolasi atau 

adaptasi. Hal ini jelas benguna sekali bagi penaburan ilmu dan teknologi tanah. Kebutuhan 

akan pendirian himpunan ilmu tanah, penerbitan jurnal ilmu tanah, atau penyelenggaraan 

pertemuan ilmu tanah secara berkala, membuktikan secara nyata akan kepentingan pe- 

nyaluran informasi untuk mendorong perkembangan ilmu tanah lebih pesat lagi. Untuk 

dicatat, pertemuan ilmu tanah yang pertama kali diadakan di Indonesia berlangsung pada 

tahun 1930 di Yogyakarta. Salah satu jurnal ilmu tanah tertua “Soil Science” yang 
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sekarang merupakan medium penyiaran ilmu tanah yang disegani, mulai terbit pada tahun 

1916. Soil Science Society of America berdiri pada tahun 1936. 

 

Prospek Ilmu Tanah 

Dari kenyataan yang dihadapi ilmu tanah dan latar belakang sejarahnya, timbul 

berbagai pertanyaan mendasar tentang haridepan ilmu tanah. Sudahkah ilmu tanah sampai 

pada akhir perkembangannya? Apakah ilmu tanah sudah menemukan tempatnya yang 

sesuai, baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan masarakat? 

Mungkinkah bidang pelayanan ilmu tanah diperluas, yang tidak saja meliputi bidang 

pertanian yang merupakan bidang pelayanan tradisionalnya, akan tetapi mencakup pula 

bidang kegiatan lain yang berkenaan dengan penggunaan wilayah? Adakah interaksi 

fungsional antara tanah sebagai sumberdaya dan sumberdaya lain? Kalau interaksi ini ada, 

bagaimanakah hal tersebut berpengaruh atas dayaguna tanah dan sumberdaya-sumberdaya 

yang lain berkenaan dengan penatagunaan wilayah? Seberapa siap ilmu tanah mengan-

tisipasi pemunculan kenyataan-kenyataan tadi, bagaimana konsekuensi pembaharuan pan-

dangan mengenai hakikat tanah dalam kehidupan manusia, dan bagaimana perancangan 

dan pengelolaan pendidikan dan penelitian ilmu tanah agar dapat menanggapi perubahan-

perubahan besar itu? 

Sekelompok pakar tanah Amerika Serikat pada tahun 1950an berupaya menyusun 

suatu sistem klasifikasi tanah serbacakup (comprehensive) agar bersifat serbaguna dan 

tidak hanya berguna bagi kepentingan pertanian saja sebagaimana sistem-sistem terdahulu. 

Dengan kata lain, mereka menginginkan agar informasi tanah dapat menjangkau berbagai 

pihak dan meluaskan kelompok pengguna. Setelah meliwati banyak tahap ujicoba 

(approximations) dengan kerjasama internasional luas, akhirnya pada tahun 1975 terbit 

buku Soil Taxonomy yang ditawarkan sebagai “a basic system of soil classification for 

making and interpreting soil surveys”. Buku ini sampai sekarang masih terus diperbaiki 

dan ditambahi untuk nenampung semua fakta tanah yang ditemukan di semua bagian dunia 

dan dapat melayani secara lebih baik kepentingan pertanian dan kepentingan-kepentingan 

lain di luar pertanian. 

Pada tahun 1966 Soil Science Society of America bersama dengan American 

Society of Agronomy menerbitkan buku Soil Surveys and Land Use Planning. Buku ini 

menyajikan secara jelas kepentingan informasi tanah berupa peta bagi perencanaan 

permasarakatan (community planning) yang menyangkut pembangunan wilayah pedesaan 
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yang ditempati penduduk bukan petani, wilayah perkotaan, kawasan rekreasi, pertamanan, 

dan jaringan jalan utama (highways). Juga ditunjukkan keperluan informasi tanah untuk 

penyeragaman penaksiran pajak bumi. Dengan memperhatikan keadaan tanah, pemba-

ngunan sektor bukan-pentanian dapat mencapai efisiensi tinggi dan bersamaan dengan itu 

memperoleh wawasan lingkungan. Informasi tanah yang diperlukan bagi kepentingan 

bukan-pertanian sama dengan yang diperlukan pertanian, akan tetapi penafsirannya 

berbeda. 

Pada tahun 1973 jurnal Soil Science menerbitkan nomor khusus yang menun-

jukkan bahwa telaah pedologi dapat sangat membantu pengajian geologi kuarter. Dalam 

kurun waktu 25 tahun terakhir terjadi perluasan besar dalam bidang penerapan ilmu tanah, 

mencakup geologi kuarter, geomorfologi, arkeologi, ekologi, rekayasa, pembangunan 

wilayah, dan tata ruang. Paro kedua abad ke-20 menandai terbitnya jaman pembaharuan 

makna ilmu tanah. Pelayanan ilmu tanah diharapkan dapat meluas dan menjangkau 

berbagai gatra kehidupan masarakat. Ilmu tanah ingin dihayati kemaujudannya oleh 

seluruh masarakat, tidak hanya oleh masarakat ketanian saja. 

Akibat pembaharuan cerapan mengenai ilmu tanah kemudian melanda pula bidang 

kajian tradisionalnya. Greenland berpendapat bahwa pengajian tanah untuk produksi 

pertanaman perlu dilatarbelakangi klasifikasi dan geografi tanah. Dengan demikian 

kesuburan tanah dapat ditaksir secara benar menurut kriterium kemampuan tanah bermatra 

waktu dan ruang, yang menyiratkan keterlanjutan penggunaan tanah dan efektivitas 

kegunaannya. Pendapat ini bersama dengan pendapat pakar-pakar lain sebelumnya 

menempatkan kajian tanah untuk pertanian dalam sorotan baru. Dalam sorotan ini kajian 

tanah tidak dikerjakan untuk disesuaikan dengan permintaan pertanian, akan tetapi 

dikerjakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan pertanian sebagai salah satu 

pengguna tanah. Jadi, kajian tanah untuk pertanian dikerjakan menurut metodologi ilmu 

tanah dengan diberi tafsir pertanian. Tergantung pada pengguna yang dilayani, kajian tanah 

yang sama dapat diberi tafsir teknik sipil, ekologi, geologi, arkeologi, dsb. Maka ilmu 

tanah bukan lagi bagian dari ilmu pertanian, melainkan suatu ilmu mandiri yang dapat 

melayani berbagai kepentingan dan salah satunya ialah pertanian. 

Memang benar bahwa ilmu tanah berkemhang dan menjadi dewasa di bawah 

asuhan dan binaan kelembagaan pertanian. Dengan demikian ilmu tanah, pakar dan 

himpunannya berkarya dengan paradigma ketanian. Dengan meluasnya bidang dan 

bertambahnya keberbagaian persoalan yang dapat ditangani ilmu tanah dewasa ini muncul 
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gagasan yang makin meluas dan menguat mengenai memilih di antara dua pilihan. Pilihan 

pertama ialah tetap setia kepada paradigma ketanian yang telah menjadikan ilmu tanah 

kokoh dan terhormat, namun tetap dipandang sebagai anak asuh pertanian. Pilihan kedua 

ialah mencari paradigma baru yang membuat ilmu tanah berjatidiri dan berkemandirian 

secara utuh. Pembaharuan paradigma dapat berupa mengafiliasikan ilmu tanah dengan 

ilmu-ilmu kebumian (earth sciences). Ilmu tanah perlu mencari paradigma baru agar 

mampu melayani kepentingan yang beraneka. Dengan paradigma baru tidak berarti bahwa 

pelayanan ilmu tanah kepada pertanian akan menyurut. Pelayanannya bahkan akan 

meningkat karena pertanianlah yang paling banyak memerlukan layanan ilmu tanah. Oleh 

karena pertanian di mana pun dan kapan pun berkedudukan sentral dalam kehidupan 

masanakat apa pun, maka melalui layanannya kepada pertanian, ilmu tanah dapat melayani 

masarakat secara lebih utuh. 

 

Masa Depan Ilmu Tanah 

 Ilmu tanah tidak luput dari pengaruh berbagai peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan masarakat. Pengaruh terpenting datang dari gerakan pengetatan penggunaan 

energi fosil atau energi komersial dan keprihatinan yang terus meningkat mengenai 

degradasi lingkungan hidup. Sehubungan dengan kedua hal tadi ilmu tanah terdorong 

meninjau ulang anggitan dan tafsir faktanya. Dalam kaitannya dengan pertanian, dorongan 

tersebut menghadapkan ilmu tanah pada tiga pilihan: (1) mengupayakan perbaikan 

efisiensi penyerapan hara pupuk oleh perakaran tanaman, (2) mengupayakan penghematan 

penggunaan pupuk dengan mengembangkan asas agroekosistem, dan (3) menemukan 

alternatif pembekalan hara dalam tanah yang bekerja dengan mekanisme hayati. 

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, ilmu tanah dapat berbuat banyak 

dalam rekayasa sanitasi lingkungan. Dengan strukturnya, tanah dapat menyaring bahan 

pencemar yang tersuspensi dalam limbah cair. Dengan mineral lempung dan bahan 

humusnya, tanah dapat menjerap zat pencemar berupa ion yang terlarut dalam limbah cair. 

Dengan populasi jasad reniknya, tanah dapat menguraikan atau merombak senyawa 

organik pencemar menjadi senyawa organik atau mineral yang tidak berbahaya. Berapa 

jarak aman menurut ukuran kesehatan antara sumur rumah tangga dan comber (septic 

tank), dan berapa ukuran sumur resapan dan kerapatannya untuk menjamin kelancaran 

pengatusan dan pengisian cadangan air tanah, tergantung pada perilaku hidrologi tanah. 
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Pengetahuan tentang perilaku mekanik tanah diperlukan untuk menetapkan 

konstruksi pondasi bangunan yang sepadan. Data tanah diperlukan untuk menetapkan jalur 

dan jeluk (depth) pembenaman jaringan pipa penyalur air atau minyak untuk menghindari 

kerusakari pipa karena korosi oleh lapisan tanah masam sulfidik atau sulfurik, atau karena 

retak oleh tekanan lapisan tanah vertik. 

Urusan ilmu tanah meluas dengan laju cepat. Persoalan pada masa depan dicirikan 

oleh kegandaan gatra dan daya pengaruh. Maka tidak mungkin diselesaikan secara sepihak, 

akan tetapi memerlukan penyelesaian secara serbacakup dengan konsep holistik. 

Perjalanan waktu dengan dampak dramatik telah memaksa ilmu tanah memperbaharui 

paradigmanya. Perkembangan konsep yang didukung oleh pencanggihan teknik percobaan 

dan peralatan penelitian, mendorong pengajian ulang persoalan lama untuk memperoleh 

pemahaman baru. Khususnya penggunaan acuan matematika telah memaksa terjadinya 

perubahan banyak dalam penghampiran persoalan. Ilmu tanah menjadi kurang berkiblat 

pada disiplin. Dulu batasan antar bagian ilmu tanah digariskan tajam dan persoalan tanah 

merupakan bidang kerja para pakar tanah semata-mata. Sekarang bagian-bagian ilmu tanah 

cenderung berbaur, saling mengisi dan saling mendukung. Penyelesaian persoalan tanah 

tertentu memerlukan kegiatan bersama antara pakar tanah dan pakar lain. Misalnya, untuk 

menyelesaikan persoalan erosi diperlukan kerjasama dengan pakar sosial dan ekonomi, 

karena erosi tidak dapat dipandang sebagai persoalan tanah semata-mata, akan tetapi harus 

dipandang sebagai persoalan kehidupan masarakat. Produktivitas pertanaman tidak dapat 

lagi diselesaikan dalam kaitannya dengan kesuburan tanah semata-mata. Produktivitas 

pertanaman ditentukan oleh interaksi tanah - tanaman - atmosfer dan berkaitan dengan 

kesehatan tanah. Maka kerjasama dengan pakar agronomi, meteorologi dan mikrobiologi 

menjadi suatu keharusan. 

Apa pun tujuan akhir suatu kajian tanah, penyelesaian analitik dengan pengham-

piran holistik memegang peran terpenting. Bersamaan dengan pendalaman pemahaman 

tanah secara spesialistik, diperlukan pengembangan pandangan serbacakup berkenaan 

dengan tanah sendiri dan pandangan generalistik berkenaan dengan bidang-bidang 

keilmuan yang lain. Pandangan serbacakup diperlukan untuk menguasai pengertian tentang 

matra ruang dan waktu dan setiap gejala tanah, dan sehubungan dengan berlakunya 

anggitan daya pengaruh (effects concept). Menurut anggitan ini suatu perlakuan atas suatu 

peubah tanah tertentu tidak mungkin tidak akan berakibat pula pada peubah-peubah tanah 

yang lain, karena tanah merupakan suatu sistem fungsional. Pandangan generalistik 
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diperlukan sehubungan dengan kenyataan bahwa sebagai komponen lahan, tanah secara 

sinambung terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen lahan yang lain, dan 

sebagai sumberdaya serbaguna, tanah tidak mungkin dilepaskan dari fungsinya melayani 

berbagai kepentingan masarakat. Ini berarti bahwa penelitian tanah masa depan akan 

memerlukan kecakapan mengolah ilmu-ilmu dasar, seperti fisika, ilmu kimia, biologi dan 

matematika, kemahiran meramu ilmu-ilmu kebumian, seperti geologi, geomorfologi, 

meteorologi, klimatologi dan hidrologi, serta kejelian menemukan matra sosial, ekonomi 

dan budaya dalam fakta tanah. Benarlah yang dikatakan bahwa ilmu tanah adalah 

penyambung kenyataan biofisik dengan kenyataan kemasarakatan. Ini boleh disebut 

keistimewaan ilmu tanah yang tidak dimiliki ilmu-ilmu lain. 

Informasi tanah diperlukan oleh kalangan yang makin luas, tidak hanya terbatas 

pada kalangan pertanian dan yang berkaitan dengan pertanian atau tanaman. Semua 

informasi tanah yang diperlukan oleh berbagai kalangan perlu diperhatikan dalam sigi 

tanah (soil survey) agar peta tanah yang dihasilkan menjadi sistem informasi tanah 

serbaguna. Tantangan yang dihadapi ilmu tanah pada masa mendatang ialah membuat 

dirinya berguna bagi bermacam-macam pihak, tidak hanya untuk pertanian saja. Maka 

diperlukan pembaharuan sistem informasi tanah (SIT), yang sudah dimulai dengan 

penerbitan pembakuan sistem klasifikasi tanah yaitu Soil Taxonomy. Suatu peta tanah 

merupakan SIT yang sudah lama dikenal baik oleh masarakat. Namun untuk menyajikan 

informasi tanah serbaguna kemampuan peta tanah terbatas. Data yang sudah diolah 

menjadi suatu peta tidak siap untuk diolah ulang untuk menyajikan inforrnasi lain. Maka 

disamping peta tanah perlu dikembangkan SIT terkomputer yang tidak saja melancarkan 

pemasukan dan pemanggilan kembali data, juga memperbanyak data yang dapat 

dimasukkan dan disimpan serta parameter yang dapat dicakup, dan memungkinkan 

mengolah ulang data untuk memperoleh informasi lain. 

Dengan mengganti asas Linnear (skala biner atau dikotomi) dengan asas numerikal 

(skala nominal, pencirian “multistate”, analisis tanda atau analisis diskriminan ganda), 

klasifikasi tanah menjadi jauh lebih paut (relevant) dengan hakikat tanah. Hal ini pada 

gilirannya meningkatkan sekali harkat peta tanah sebagai sumber informasi. Penggunaan 

asas matematika tidak saja melancarkan klasifikasi tanah, juga memudahkan alokasi atau 

identifikasi tanah (memasukkan tanah dalam kelas yang sesuai). 

Akhir-akhir ini pemetaan tanah juga mengalami kemajuan yang sangat berarti 

dengan penerapan geostatistik. Dengan cara ini penggarisan batas antar satuan peta tanah 
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menjadi lebih terandalkan, tidak hanya secara interpolasi asumtif. Semula keanekaan tanah 

dalam ruang dianggap rambang (random) karena perubahan sifat tanah ke arah lateral tidak 

tertalikan (related) dengan sebab yang terkenali. Dengan pengetahuan yang lebih 

mendalam tentang tanah sebagai sistem dan sebagai tampakan terestrik terungkaplah 

bahwa sebagian keanekaan yang semula dianggap rambang ternyata merupakan keanekaan 

sistematis. Ini berarti bahwa perubahan sifat tanah dapat dikaitkan dengan sebab yang 

terkenali. Keanekaan berskala besar tidak menimbulkan kesulitan dalam pengamatan, 

pengukuran dan penafsiran sebab yang menimbulkannya, seperti timbulan (relief), bahan 

induk tanah, hidrologi, dsb. Maka penentuan batas antar satuan peta tanah kategori tinggi 

tidak sulit dikerjakan dengan interpolasi. Akan tetapi keanekaan berskala kecil, karena sulit 

diamati, diukur secara cermat dan ditafsirkan sebab yang menghadirkannya, sering 

memberikan kesan sebagai galat rambang (random error) dalam pengamatan, sehingga 

lepas dari perhatian sebagai tanda perubahan satuan peta tanah kategori rendah. Padahal 

keanekaan tersebut sebenarnya merupakan keanekaan sistematis. Akibatnya, pemilahan 

satuan peta tanah menjadi tidak cermat. 

Statistik biasa tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan keanekaan sistematis, karena selalu berpangkal pada hipotesis nihil (nihil 

hypothesis) yang keanekaan harga peubah dalam suatu populasi dianggap timbul secara 

rambang. Maka diperlukan statistik lain, yang dikenal dengan sebutan geostatistik. 

Geostatistik menggunakan teori otokorelasi dan semivarian untuk memerikan (describe) 

perubahan harga peubah medan menurut jarak. Anggitan yang mendasarinya ialah bahwa 

suatu harga peubah merupakan akibat kedudukan titik pengamatan dalam bentanglahan 

(landscape) dan kaitannya dengan titik-titik pengamatan tetangganya. Diasumsikan bahwa 

pengamatan jarak dekat menghasilkan harga peubah yang lebih mirip satu dengan yang 

lain daripada yang berjarak lebih jauh. Untuk analisis keanekaan dalam ruang, geostatistik 

berguna menginterpolasi harga peubah secara optimum di tempat-tempat yang tidak 

diamati. 

Dalam bidang fisika tanah, dinamika dan statika air dalam tanah menjadi masalah 

yang menduduki tempat penting dalam penelitian tanah. Hal ini tidak saja menonjolkan 

kepentingan tanah dalam menyediakan air bagi masarakat nabati pada umumnya dan bagi 

pertanaman (crop) pada khususnya, juga menonjolkan kepentingan tanah dalam daur 

hidrologi. Pengetahuan ini diperlukan untuk dapat merekayasa hidromeliorasi lahan (irigasi 
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dan pengatusan) secara lebih efektif dan efisien dalam rangka upaya penghematan 

penggunaan air dan konservasi sumberdaya air. 

Pembukaan lahan alami menjadi lahan binaan untuk memenuhi kebutuhan eko-

nomi, rekreasi dan penyediaan tempat tinggal penduduk, serta konversi penggunaan lahan 

dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dapat mudah diramalkan akan melaju semakin 

cepat. Sehubungan dengan ini masalah pengusikan tanah yang mengarah ke erosi tanah, 

longsoran lahan (landslide) dan pemampatan tanah (soil compaction) akan menjadi obyek 

penelitian tanah yang bertambah penting pada masa mendatang. 

Umat manusia menghadapi tantangan menyelamatkan lingkungan hidup dan 

mengkonservasi sumberdaya alam yang makin kuat. Ilmu kimia tanah dan mikrobiologi 

tanah berpotensi besar membantu mencarikan jawaban atas tantangan tersebut. Berbagai 

jawaban dapat diupayakan a.1. membatasi penggunaan pupuk buatan, mendaurulangkan 

sisa pertanaman dan limbah organik, menerapkan bioteknologi tanah dalam produksi 

pertanian, termasuk penggunaan pupuk hayati (biofertilizers) dan penyehatan ekosistem 

tanah, dan memanfaatkan kemampuan tanah berfungsi sebagai piranti sanitasi lingkungan. 

Berkenaan dengan hal-hal tadi, penelitian tanah pada masa mendatang perlu diarahkan ke 

pengembangan pengetahuan tentang kinetika proses kimia dan biologi tanah. Kinetika 

proses yang khusus masih perlu didalami ialah yang menyangkut mekanisme reaksi 

adsorpsi - desorpsi di permukaan butir-butir penyusun tanah, dinamika pelarutan dan 

pengendapan mineral dalam tanah, kerjasama kimiawi permukaan bahan mineral dengan 

bahan organik dalam reaksi katalitis, proses pendauran hara secara hayati, dan interaksi 

biologi dalam tanah pada umumnya dan interaksi tanaman - mikrobia di dalam risosfer 

pada khususnya. 

Sehubungan dengan penyehatan tanah, bioteknologi tanah perlu diarahkan ke 

penekanan populasi jasad patogen tanaman asal-tanah dan jasad pemukim akar yang 

menghambat pertumbuhan akar (inhibitory root colonizers). Bioteknologi tanah juga 

diperlukan berkenaan dengan pembersihan tanah yang tercemar. Untuk ini diperlukan 

penelitian yang mendalam mengenai ekologi flora dan fauna tanah serta biokimia tanah, 

termasuk kinetika biodegradasi dalam kaitannya dengan genetika dan evolusi jasad. Dan 

penelitian-penelitian tersebut akan dapat ditentukan indikator-indikator kesehatan tanah 

yang mencakup mikrobia, fauna dan kegiatan ensim tanah. 

Di bidang kesuburan tanah masih tetap dihadapi persoalan pengelolaan dan 

penyuburan tanah untuk mencapai hasilpanen maksimum menurut ekonomi secara ber-
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kelanjutan. Maka rekomendasi pupuk dan pemupukan pada masa mendatang diberikan 

berdasarkan evaluasi dampak lingkungan dan ekonomi potensial. Karena banyak faktor 

yang harus diperhitungkan bersama-sama, teknologi komputer dan teknik analisis sistem 

menjadi piranti pokok seorang pakar kesuburan tanah. Sistem uji tanah perlu 

dikembangkan untuk dapat menghasilkan informasi terandalkan dan dapat lebih mudah 

dinasabahkan dengan cuaca atau musim, ketersediaan air bagi pertanaman, sistem 

pengolahan tanah, varietas tanaman, jarak tanam, dan pergiliran pertanaman. Kesuburan 

tanah tidak lagi difahami menurut anggitan Liebig, Mitscherlich-Baule-Spillman, atau 

anggitan kimiawi-fisiologi sederhana yang lain. Kesuburan tanah menyangkut banyak 

parameter dan hasilpanen suatu pertanaman ditentukan oleh seperangkat faktor abiotik-

biotik-agronomi-rekayasa yang berinteraksi secara rumit. 

Kegaraman dan kemasaman tanah tetap menjadi pupun (focus) perhatian dalam 

masalah kesuburan tanah. Untuk dapat meneliti secara cermat interaksi kegaraman tanah 

dengan keluaran tanaman, diperlukan sekali acuan fisiologi serbacakup (comprehensive 

physiological model) yang dapat memerikan mekanisme ketenggangan (tolerance) garam 

pada tanaman. Dalam hal kemasaman tanah diperlukan pengetahuan tentang peran bahan 

organik, asam organik, dan dandanan (makeup) mineralogi tanah atas kegiatan Al dan 

kadarnya dalam larutan tanah, serta kejenuhannya pada kompleks pertukaran. Kimiawi Al 

yang rumit perlu difahami secara baik. 

Dalam upaya memahami hakikat unsur-unsur logam peracun tumbuhan, muncul 

anggitan antimetabolit. Suatu logam dinilai beracun apabila dalam Daftar Periodik Unsur 

logam tersebut berada dalam golongan yang sama dengan suatu unsur hara penting dan 

menjadi antimetabolit unsur hara tersebut. Apabila suatu antimetabolit menyulih 

kedudukan unsur hara dalam suatu ensim atau proses yang yang memerlukan unsur hara 

tersebut, metabolisme akan mengalami penghalangan. Dengan anggitan antimetabolit 

perkara kesuburan dan cekaman (stress) kimiawi tanah beroleh latar belakang biokimia 

tumbuhan yang kuat. 

Pedogenesis merupakan telaah hakikat tanah selaku ujud berdasarkan sejarah 

pembentukan dan proses perkembangan tanah. Semua fakta tanah terpulangkan kepada 

asal-usul kemaujudan tanah, termasuk fakta produktivitas tanah. Maka pedogenesis 

merupakan pula telaah hakikat tanah selaku sumberdaya alam. Kini makin banyak orang 

mengakui kepentingan pengetahuan tentang pedogenesis dan paleosol (tanah purba) untuk 

penelitian arkeologi, geomorfologi dan geologi kuanter. Tanah ikut dalam interaksi yang 
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berlangsung secara sinambung antar komponen lingkungan. Maka banyak perubahan yang 

terjadi dalam lingkungan meninggalkan jejak pada tanah. Tanah merupakan perekam 

kejadian-kejadian yang telah berlangsung dalam lingkungan. Penemuan ini membuka jalan 

untuk memahami bagaimana tanah alami bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam 

lingkungan yang diimbas (induced) oleh manusia. Dengan demikian penelitian 

pedogenesis dapat berguna membantu merancang pengelolaan lingkungan yang 

terlanjutkan. Pada masa mendatang pedogenesis akan berperan luas dalam kehidupan 

masarakat. 

 

«» 
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