
 1

PERTANIAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Segala kegiatan hidup manusia sedikit-banyak selalu mengusik lingkungan. 

Manusia melakukan kegiatan untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Keadaan 

kehidupan dibentuk oleh interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan 

biofisik, sosial, budaya maupun ekonomi. Maka kegiatan manusia ditujukan memperoleh 

manfaat lebih baik dari lingkungannya. 

Pengertian manfaat bermacam-macam. Ada yang diukur menurut pemenuhan 

kebutuhan penghasilan, keguyupan bermasyarakat, pelestarian warisan seni-budaya, 

ketentraman jiwa, keamanan hidup, dlsb. Daya pengusik lingkungan tergantung pada 

intensitas kegiatan yang perlu diterapkan mengingat tujuan yang hendak dicapai dan 

tingkat pengubahan lingkungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersangkutan. 

Yang tersebut belakangan berkaitan dengan selisih antara keadaan aktual yang ditawarkan 

lingkungan dan keadaan lingkungan yang diminta manusia pengguna lingkungan. Pada 

gilirannya, makin intensif pengusikan lingkungan, risiko terjadinya dampak buruk pada 

lingkungan makin besar. 

Pertanian yang berlangsung dalam lingkungan biofisik yang bermutu rendah 

berisiko tinggi merusak lingkungan. Bahkan dalam lingkungan biofisik yang bermutu baik, 

pertanian dapat menimbulkan degradasi lingkungan apabila produksi yang terus meningkat 

menjadi tujuan pokok. Hal ini terbukti jelas dalam revolusi hijau yang dicetuskan untuk 

mencapai dan mempertahankan swasembada pangan. Dampak pertanian bertambah berat 

karena pertanian menimbulkan pencemaran bersumber baur (nonpoint source pollution). 

Ini berarti asal usul bahan pencemar berada di mana-mana yang sulit diruntut dan karena 

itu sulit dikendalikan. 

Dampak kegiatan pertanian timbul berkenaan dengan pengolahan tanah, 

pengubahan bentuk permukaan lahan, irigasi, penggunaan pupuk dan pestisida. Penanaman 

bibit unggul yang bersifat sangat ekstraktif atas unsur hara dalam tanah, dan sistem 

pertanian. Dampaknya menjalur lewat tiga jalur: (1) jalur tanah berupa erosi setempat 

beserta rangkaiannya berupa sedimentasi yang diekspor ke tempat lain, pemampatan tanah 

yang berkaitan dengan kerusakan struktur tanah, dan pelonggokan yang berangsur zat-zat 

di dalam tanah oleh pupuk dan pestisida yang menimbulkan ketimpangan neraca hara atau 
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pencemaran, (2) jalur air permukaan yang memuat bahan-bahan pencemar tersuspensi dan 

zat-zat pencemar terlarut, serta jalur air bumi (groundwater) yang memuat zat-zat 

pencemar terlarut, dan (3) jalur biomassa yang dipanen, yang dapat menimbulkan 

pencemaran dakhil (internal pollution) pada manusia dan hewan. 

Penjalaran lewat tanah berlangsung lambat, mengenai kawasan terbatas, namun 

akibatnya bertahan lama. Penjalaran lewat air berlangsung cepat, mengenai kawasan luas, 

namun tetap terbatasi dalam kawasan suatu satuan hidrologi tertentu (daerah aliran sungai). 

Penjalaran lewat biomassa yang dipanen berlangsung cepat, mengenai kawasan yang dapat 

dikatakan tidak terbatas. 

Untuk mendalami hakikat pertanian berwawasan lingkungan dan memahami segala 

seginya, beberapa bacaan dapat ditawarkan berikut ini.  
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