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Fakta Dan Anggitan Kegiatan Pertanian 

 Menurut faktanya kegiatan pertanian selalu mengusik lingkungan. Tanah diolah, 

diupuk dan diairi untuk memperbaiki hasil panen atau mempertahankannya pada aras yang 

menguntungkan. Lahan didatarkan untuk memudahkan pengerjaannya, atau diteras untuk 

mengendalikan erosi. Pertanaman dilindungi dari serangan hama dan penyakit serta 

gangguan gulma dengan pestisida. Ditanam bibit unggul yang biasa dibudidayakan secara 

monokultur ganda untuk meningkatkan produksi setiap satuan luas lahan dan waktu. 

Mengolah tanah dengan mesin melibatkan eksploitasi sumberdaya energi 

takterbarukan. Penggunakan pupuk dan pestisida kimiawi melibatkan eksploitasi 

sumberdaya mineral dan energi takterbarukan. Irigasi melibatkan eksploitasi sumberdaya 

air. Monokultur ganda dengan bibit unggul memacu eksploitasi sumberdaya tanah dan 

mengikis keanekaan sumberdaya hayati yang pada gilirannya melemahkan ekosistem. 

Keakbaran (magnitude) dampak atas lingkungan berkisaran lebar. Dampaknya kecil 

pada kegiatan pertanian subsisten, meningkat pada kegiatan pertanian komersial, dan nyata 

pada intensifikasi dalam revolusi hijau yang dijadikan strategi terpenting menuju 

swasembada pangan di negara-negara sedang berkembang. 

Menurut anggitannya (conception) pertanian adalah suatu industri yang bekerja 

dengan proses produksi kas. Proses tersebut memperoleh energi dari matahari dan 

menggunakannya lewat proses pertumbuhan hayati tumbuhan dan hewan untuk mengolah 

masukan mineral, air dan udara menjadi keluaran biomassa berguna. Dua implikasi penting 

sistem produksi ini berkenaan dengan lingkungan ialah (1) pertanian harus diusahakan 

secara terpencar luas agar dapat memanfaatkannya modal biofisik sebaik-baiknya di 

tempat modal tersebut berada, dan (2) pertanian harus diusahakan secara berbeda-beda 

antara satu lokalitas yang lain untuk penyesuaiannya dengan iklim dan tanah. Dengan 

demikian pertanian memberikan dampak yang luas. Oleh karena titik pelepasan sisa dan 

limbah proses ke lingkungan berada di mana-mana dan tidak tersidik secara pasti, 

pertanian merupakan sumber pencemaran baur (nonpoint source of pollution). 

                                                            
1 Seminar Nasional tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Lembaga 

Pendidikan Kejuruan WANA WIYATA dengan Bapedal Pusat. Yogyakarta, 24-25 Januari 1995. 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 2

Tanah yang dipersawahkan menghasilkan gas metan CH4 yang dilepaskan ke 

atmosfer. Gas ini merupakan salah satu pemanas bumi yang kuat. Limbah atau sisa organik 

yang masuk kebadan-badan air meningkatkan BOD. Sisa pupuk dan pestisida kimiawi 

dapat mencemari air permukaan dan air tanah. Sisa pestisida yang tertinggal dalam tanah 

dapat berdampak buruk atas edafon (keseluruhan makhluk penghuni tanah). Pengolahan 

tanah meningkatkan kadar bahan tersuspensi dalam aliran limpas, berareti mendorong laju 

erosi. Peristiwa ini nyata sekali dalam penyiapan dan pengolahan tanah sawah. 

 Apa pun yang dikerjakan, kegiatan pertanian mengubah ekosistem alami menjadi 

ekosistem binaan yang disebut agroekosistem. Sifat binaan ini menyebabkan pertanian 

selalu berlaku sebagai sumber dampak. Dampak aktualnya dapat kecil kalau pertanian 

dijalankan dengan wawasan lingkungan. Namun dampak potensialnya selalu besar. 

 

Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Pertanian 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan berkenaan dengan penataan 

kegiatan pertanian bagi keselamatan lingkungan ialah: 

1. Pengaruh kegiatan pertanian atas lingkungan pada dasarnya memenuhi semua kriteria 

dampak penting sebagaimana tercantum dalam PP 29/1986 pasal 3 ayat2. Bahkan 

tingkat kepentingan dampaknya lebih besar karena pertanian merupakan sumber 

pencemaran baur yang merumitkan penanganannya. 

2. Berdasarkan hakekat kegiatan pertanian beberapa kriteria dampak penting tidak 

mungkin diturunkan atau dihapuskan kepentingannya, seperti jumlah manusia yang 

terkena dampak, luas wilayahpersebaran dampak, banyaknya komponen lingkungan 

yang terkena dampak, dan sifat kumulatif dampak. 

3. Variabilitas kegiatan pertanian sangat besar, baik menurut skala usaha, macam 

pertanaman, pola budidaya, varietas bibit yang ditanam, maupun sistem 

pengelolaannya. 

4. Dalam hal usahatani rakyat (usahatani berskala kecil) sistem pertanamannya sangat 

dinamis, dapat berubah-ubah dalm waktu pendek. Perubahan yang sering diadakan 

sering tidak bermaksud menaikkan produktivitas atau memperbaiki efisiensi kerja, 

melainkan bermaksud membatasi resiko kegagalan panen. 

5. Oleh karena semua pangan dihasilkan oleh pertanian, kemungkinan pertanian 

menimbulkan pencemaran dakhil (internal pollution) perlu selalu diwaspadai. 

Pencemaran ini dapat terjadi langsung atas manusia lewat bahan pangan, atau tidak 
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langsung lewat bahan pakan dengan perantaraan ternak potong dan perah, dan lewat 

air, tumbuhan air dan sedimen dalam dalam badan air dengan perantaraan ikan. 

 

Pertanian Sebagai Sumber Pencemaran Baur 

 Sumber pencemaran baur (SPB) membangkitkan pencemaran dari tempat-tempat 

beraneka yang tidak dapat ditunjukkan secara pasti (Huggins, 1986). Pertanian merupakan 

SPB yang menimbulkan dampak luas dan beraneka atas neraca dan mutu air, ekologi dan 

lahan. Dampaknya terjadi karena erosi, sedimentasi, pengubahan sifat-sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah, pelindian zat-zat kimia yang berasal dari tanah, pupuk dan pestisida, lepasan 

gas-gas CO2, CH4 dan NH3, dan pengubahan vegetasi. 

Kebanyakan dampak berlangsung dengan perantaraan dinamika air, yaitu erosi, 

sedimentasi, dan pelindian, atau menimbulkan perubahan dinamika air, yaitu pengubahan 

sifat fisik tanah, lepasan gas CO2 dan CH4 yang merupakan gas-gas pemanas atmosfer, dan 

pengubahan vegetasi. Maka teknik pengacuan hidrologi (hhhhydrologic modeling 

techniques) menjadi piranti terpenting bagi menaksir (assess) dan memantau pencemaran 

baur oleh pertanian (Giorgini & Zingales, 1986). Berkenaan dengan ini pencirian 

persebaran keadaan fisik menurut ruang dan parameter hidrometeorologi di seuruh 

kawasan yang merupakan satuan hidrologi dengan sendirinya merupakan kebutuhan 

pokok. Watak baur sumber pencmaran dan banyaknya proses dan keadaan fisik yang 

berpengaruh atas pembangkitan dampak menjadikan pengacuan matematik metodologi 

ilmiah utama bagi merancang cara-cara pengendalian dampak. Untuk ini sistem 

pemantauan lapangan menjadi perlu secara mutlak dengan sensor-sensor yang andal, 

artinya memberikan data mantap dan sesuai keadaan (Huggins, 1986). 

Pengacuan ekologi dapat juga diterapkan dengan data pelindian yang dikaitkan 

dengan mutu air, lepasan CO2, CH4 dan NH3 yang dikaitkan dengan mutu udara, dan 

pengubahan vegetasi yang dikaitkan dengan berbagai parameter ekosistem. Namun apa 

pun acuan yang dibuat, hidrologi atau ekologi, daya ramalnya (predictive power) sangat 

bergantung pada jumlah dan mutu data. Dalam hal data terbatas jumlahnya atau mutunya, 

lebih baik menyusun acuan yang lebih sederhana. Acuan yang rumit membutuhkan 

parameter banyak, dan makin banyak parameter yang ditambahkan makin banyak 

ketidakpastian dalam ramalan. Penyederhanaan acuan terutama memberikan maslahat 

besar pada acuan ekologi karena perilaku ekologi melibatkan parameter banyak yang tidak 

semuanya terkenali secara baik (Jorgensen, 1986). 
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Pertanian berdampak potensial atas tanah, air, udara, bentuk lahan, dan ekosistem. 

Tingkat dampaknya atas gatra komponen lingkungan masing-masing dapat diunjukkan 

secara ringkas berikut ini. Gatra-gatra yang tingkat kena dampak potensialnya dinilai besar 

atau sedang perlu dipantau secara sinambung dengan sensor-sensor andal. 

Komponen lingkungan             Gatra                       Tingkat kena dampak potensial  
Tanah                 kesuburan  0 (besar) 
     erosi    0 
     sedimentasi  0 
Air    tata air   0 
    penggaraman  X (sedang) 
          alkalinisasi  - (boleh dikatakan tidak) 
    pemasaman  - 
    beban suspensi 0 
    eutrofikasi  0 
Udara    debu, abu  - 
    gas beracun  - 
    CO2   0 
    CH4   X 
Bentuk lahan      0 
Ekosistem      0 
 

Parameter  Pengukur  Tanah 

 Sebagaimana mutu air atau udara, mutu tanah berdaya pengaruh nyata atas 

kesehatan dan produtivitas suatu ekosistem tertentu dan lingkungan yang bernasabah 

dengannya. Akan tetapi berbeda dengan air atau udara yang sudah ada baku mutunya, 

mutu tanah masih sulit ditakrifkan (define) dan dikuatitatifkan. Penaksiran mutu tanah 

sangat diperlukan bagi upaya mengelola dan memelihara sumberdaya tanah kita agar tetap 

dalam keadaan memadai demi generasi mendatang. Agar dapat merangkum segi-segi 

fungsi tanah yang banyak, penakrifkan mutu tanah harus cukup lebar (Doran & Parkin, 

1994). Takrif yang diusulkan kedua penulis tersebut berbunyi : mutu tanah adalah 

“kapasitas tanah berfungsi dalam batas-batas ekosistem bagi keberlanjutan produktivitas 

hayati, mempertahankan mutu lingkungan, dan memajukan kesehatan tumbuhan dan 

hewan”. 

 Kesadaran orang meningkat akan tanah selaku komponen biosfer bumi yang 

penting secara mutlak, tidak hanya berfungsi dalam penghasilan pangan dan sandang, akan 

tetapi juga daam memelihara mutu lingkungan setempat, regional, dan dunia (Doran & 

Parkin, 1994). Cerapan bahwa kesehatan dan kesejahteraan manusia berasosiasi dengan 

mutu dan kesehatan tanah telah merangsang ajakan baru-baru ini untuk menyusun suatu 
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indeks kesehatan tanah. Istilah kesehatan tanah lebih dulu diajukan oleh Lynch (1983), 

yang mengatakan bahwa faktor fisik, kimia dan hayati bertanggung jawab atas harkat tanah 

ini. Akan tetapi menakrifkan dan menaksir mutu dan kesehatan tanah adalah ruwet karena 

memerlukan pertimbangan fungsi ganda tanah dan memadukan tanda-tanda pengenal 

(attributes) fisik, kimia,dan hayati tanah yang menakrifkan fungsi tanah dengan praktek-

praktek pengelolaan tanah (Doran & Parkin, 1994). 

 Doran & Parkin mengusulkan ciri-ciri fisik, kimia dan hayati yang perlu 

dimasukkan sebagai indikator dasar mutu tanah sebagai berikut : 

 

Ciri Tanah Metodologi Baku 

Fisik : 
    tekstur 
    jeluk tanah 
    kerapatan bongkah dan infiltrasi 
    kapasitas simpan air 
    ciri tambatan air 
    kadar air 
     
    suhu tanah 
 

 
hidrometer 
pengeboran atau penggalian 
cincin infitrasi 
penyiraman cincin infiltrasi 
kadar air pada tegangan 33 dan 1500 kPa 
gravimetri sebelum dan sesudah penyiraman 
di lapangan 
termometer tanah pada jeluk 4 cm 

Kimia : 
    C dan N organik total 
    pH 
    daya antar lstrik 
    N mineral (NH4 dan NO3), P, dan K 

 
pembakaran basah atau kering, persen volum 
pH meter 
alat pengukur daya antar 
persen volum 

Hayati : 
    C dan N biomassa mikrobia 
    N termineralisasikan potensial    
    respirasi tanah 
 
    nisbah C biomassa / C organik total  
    nisbah respirasi / biomassa 

 
fumigasi/ inkubasi kloroform, persen volum 
inkubasi anaerobik, persen volum 
cincin infiltrasi tertutup di lapngan, atau assay 
biomassa di laboratorium 
dengan hitungan 
dengan hitungan 
 

 

 Untuk dimasukkan sebagai bagian dari perangkat data minimum (minimum data 

set) Larson & Pierce (1994) mengusulkan tanda-tanda pengenal tanah dan metodologi 

baku sebagai berikut : 
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Tanda pengenal tanah Metodologi baku 
Ketersediaan hara 
C organik total 
C organik labil 
Tekstur 
Kapasitas air tersediakan bagi tumbuhan 
 
Struktur  
 
Kekutan (konsistensi) 
Jeluk perakaran maksimum  
pH  
Daya antar listrik 

uji analitik 
pembakaran basah atau kering 
peluluhan (digestion) dengan KCl 
pipet atau hidrometer 
terbaik ditentukan di lapangan atau dari kurva 
desorpsi 
kerapatan bongkah cuplikan tanah asli dan 
permeabilitas yang di ukur di lapangan 
penetrometer 
tergantung pertanaman – jeluk akar umum atau baku 
pH meter 
alat pengukur daya antar 

 

 Agar hasil pengukuran sifat-sifat tanah dapat ditafsirkan untuk menilai mutu tanah, 

diperlukan kriteria khusus atau panduan. Ada dua hampiran untuk menetapkan kriteria 

rujukan bagi menaksir mutu tanah : (1) keadaan tanah asli, atau (2) keadaan yang 

memaksimumkan kinerja produksi dan lingkungan. Hampiran kedua diterapkan pada 

tanah-tanah yang telah dibudidayakan secara intensif (Doran & Parkim, 1994). 

 Indeks mutu tanah berdasarkan kinerja harus memberikan suatu penilaian atas 

fungsi tanah berkenaan dengan tiga lontaran (issue) utama : (1) produksi berkelanjutan 

dapat ditakrifkan, (2) mutu llingkungan, dan (3) kesehatan manusia dan hewan. Produksi 

berkeanjutan dapat ditakrifkan menurut mutu air tanah, mutu air permukaan, dan mutu 

udara. Kesehatan manusia dan hewan dapat ditakrifkan menurut mutu pangan, yang 

mencakup keamanan susunan gizi (menyangkut pencemaran dakhil). Doran & Parkin 

mengusulkan suatu indeks mutu tanah sebagai fungsi enam unsur mutu tanah khas : 

 

 SQ = fosfor ( SQE1, SQE2, SQE3, SQE4, SQE5, QES6 ) 

 Yang   SQ    = mutu tanah          
  SQE1 = produksi pangan dan sandang             Produksi berkelanjutan 
  SQE2 = erodibilitas tanah 
  SQE3  = mutu air tanah (pelindian kimiawi) 
  SQE4 = mutu air permukaan (pembebanan hara,    mutu lingkukngan  
       Zat kimia dan sedimen) 
  SQE5 = mutu udara (daya pengaruh rumah kaca) 
  QES6 = mutu pangan (susunan gisi dan sisa      kesehatan manusia 
       kimia pangan)                                    dan hewan 
 

Selanjutnya dibuat unsur mutu tanah masing-masing sebagai fungsi sifat-sifat tanah yang 

merupakan indikator dasar mutu tanah. 
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