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PENDAYAGUNAAN PENGELOLAAN TANAH UNTUK 
PROTEKSI LINGKUNGAN1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

 

Tanah 

 

Tanah dapat dicerapi menurut berbagai perspektif, yaitu ujud, reaktor, ekosistem, 

komponen lahan, sumberdaya alam, dan berkenaan dengan lingkungan hidup manusia. 

Perspektif ujud, reaktor, dan ekosistem membentuk cerapan hakekat tanah. Perspektif 

komponen lahan, sumberdaya alam, dan yang berkenaan dengan lingkungan hidup 

manusia membentuk cerapan harkat tanah. 

 

Tanah sebagai ujud 

Tanah adalah gejala alam permukaan daratan yang membentuk suatu mintakat 

(zone) yang disebut pedosfer dan tersusun atas massa galir (loose) berupa campuran 

pecahan dan lapukan bahan mineral dengan rombakan bahan organik. Pedosfer merupakan 

mintakat tumpang-tindih (overlap) dan salingtindak (interaction) litosfer, atmosfer, 

hidrosfer, dan biosfer. Maka tanah merupakan gejala lintas-batas antar berbagai gejala 

alam permukaan daratan. Bahan mineral tanah berasal dari litosfer. Bahan organiknya 

berasal dari biosfer. Pori-pori tanah berisi air dari hidrosfer dan berisi udara dari atmosfer. 

Pedosfer berujud suatu persinambung (continuum), sehingga tidak terpisahkan atas 

bagian-bagian farik (discrete). Ke arah samping sifat-sifat tanah berubah secara berangsur. 

Sifat tanah beragam, tidak hanya ke arah samping tetapi juga ke arah cacak (vertical), 

menuruti keragaman faktor-faktor lingkungan yang menentukan pembentukan tanah. 

Dengan peningkatan intensitas penggunaan tanah, khusus dalam bidang pertanian, 

manusia dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Tindakan mengolah tanah, mengatur air 

dalam tanah, memupuk, mengubah bentuk muka tanah, dan mereklamasi, dapat mengubah 

proses-proses tanah atau mempengaruhi lajunya, yang semula dikendalikan oleh faktor-

faktor alam. Dengan demikian tanah memperoleh tambahan ciri-ciri antropogen. 

                                                            
1  Seminar Sehari Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan tentang Inovasi Teknologi Lingkungan Menyongsong 

Era Globalisasi. Yogyakarta, 18 September 1996. 
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Tanah sebagai reaktor 

Tanah merupakan suatu sistem beragam, terdiri atas komponen-komponen mineral, 

organik, air, dan udara. Komponen mineral berupa sibir (fragment) batuan, mineral primer 

dan sekunder, serta bahan amorf. Komponen organik terdiri atas akar tumbuhan, flora dan 

fauna penghuni tanah (edafon), sisa tumbuhan utuh dan lapuk, serta bahan humik. Air 

mengandung berbagai zat terlarut dan tersuspensi dari komponen mineral dan organik 

tanah serta berbagai zat terlarut dari udara (CO2, CO). Udara tanah tersusun atas uap air, 

gas-gas atmosfer dan gas-gas hasil reaksi tanah. Bahan mineral dan organik membentuk 

kengka padat tanah. Air dan udara berada dalam pori-pori tanah. Sebagian air terjerap di 

permukaan zarah mineral dan organik tanah. Bahan mineral dan organik merupakan 

penyusun tanah utama. Maka tanah berperilaku sebagai bahan padat. 

Dalam tanah berlangsung berbagai reaksi tanpa henti agar komponen tanah dan 

antara tanah dan lingkungan tanah. Reaksi berlangsung secara antarmuka (interface) 

berupa pertukaran bahan dan energi. Zarah lempung dan humik mempunyai permukaan 

jenis (luas permukaan tiap satuan berat atau volum) dan muatan listrik statik bersih besar, 

jauh lebih besar daripada yang dipunyai bahan padat penyusun tanah yang lain. Maka 

lempung dan bahan humik menjadi pusat segala reaksi yang berlangsung antara tanah dan 

lingkungannya. Tanah yang kaya lempung dan bahan humik sangat reaktif berkenaan 

dengan proses-proses pelarutan, hidrolisis (termasuk asidolisis dan kompleksolisis) dan 

redoks, serta reaksi-reaksi sorbsi-desorbsi, agregasi-dispersi dan hidratasi-dehidratasi. 

Reaktivitas lempung bergantung pada jenisnya, ada yang rendah dan ada yang 

tinggi. Untuk gambaran, permukaan jenis lempung kristalin berentangan antara 20-40 m2g-

1 (kaolinit) dan 700-800 m2g-1 (montmorillonit). Kapasitas tukar kation (KTK) kaolinit 5-

15 cmol(+)kg-1 dan montmorillonit 80-120 cmol(+)kg-1. Permukaan jenis bahan humik 

adalah sekitar 700 m2g-1 dan KTK 200-500 cmol(+)kg-1. Jadi, bahan humik dan 

montmorillonit mempunyai reaktivitas tinggi, sedang kaolinit rendah. Kation terpenting 

yang dipertukarkan lempung dan bahan humik dengan larutan di sekelilingnya, dengan 

jasad renik penghuni tanah dan dengan akar tumbuhan ialah Ca, Mg, K, Na, H dan Al. 

Kation yang dipertukarkan dalam jumlah lebih sedikit ialah NH4, Fe, Mn, Cu dan Zn. 

Dalam tanah yang tercemar oleh limbah industri terdapat kation tertukarkan Pb, Cd, Cr, Hg 

dan Sr dalam jumlah meninggi sehingga bersifat meracun. Kation-kation yang berpotensi 

meracun ini juga dapat berada dalam tanah secara alami dari bahan induk tanah. 
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Tanah sebagai ekosistem 

Tanah bukan semata-mata benda mati (abiotik). Tanah mengandung suatu bentuk 

kehidupan khas berupa flora dan fauna, sehingga tanah memiliki ciri-ciri tertentu sebagai 

benda hidup (biotik). Tanah tersusun atas komponen abiotik dan biotik dalam asosiasi 

interaktif yang melangsungkan daur salingtukar bahan. Maka tanah pada hakikatnya 

merupakan suatu ekosistem. Keseluruhan masyarakat hidup tanah dinamakan edafon yang 

merupakan bagian bahan organik tanah. Kandungan edafon dalam bahan organik tanah 

berentangan 1-10% berat bahan kering. Meskipun hanya merupakan bagian kecil dari 

tanah, namun peranan edafon dalam proses-proses tanah sangat besar, khususnya dalam 

pelapukan mineral, dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, pembentukan bahan 

humik, kompleks organomineral dan struktur tanah, serta pendauran energi dan unsur-

unsur C, N, P, S, Fe dan Mn. 

Tanah menyediakan kebutuhan hidup edafon akan C dalam bentuk bahan organik 

atau CO2, energi berupa bahan organik, bahan mineral atau bahang (heat), hara berupa 

bahan organik dan bahan mineral, air, dan oksigen. Tanah juga berfungsi melindungi hidup 

edafon dengan jalan membatasi koncahan (fluctuation) suhu dan kelembaban. Edafon biasa 

hidup berasosiasi dengan tumbuhan secara sinergistik liwat akar. Maka edafon lebih 

banyak ditemukan dalam risosfer. Akar mengeluarkan CO2, O2 dan eksudat berupa 

senyawa-senyawa organik sederhana. CO2 membuat larutan tanah menjadi agak masam 

yang melancarkan pelarutan hara dari rombakan batuan dan mineral. CO2 diperlukan oleh 

bakteri ototrof sebagai sumber C dan energi. CO2 diperlukan oleh flora tanah aerob dan 

fauna tanah. Eksudat akar berguna bagi flora tanah heterotrof sebagai sumber C, N dan 

energi. Akar tumbuhan mengalihkan banyak bahan organik ke tanah berupa sayatan akar 

sewaktu akar tumbuhan menembus tanah dan berupa lendir akar yaitu bahan granuler dan 

serabut halus serupa agar-agar yang menutupi permukaan akar. Bahan-bahan organik ini 

siap dirombak oleh mikroorganisme risosfer. Risosfer merupakan suatu ekosistem khas 

dan berbeda jelas dengan ekosistem di luarnya. Pengalaman pembukaan hutan 

membuktikan bahwa tanah bekas ritosfer lebih subur daripada tanah di luarnya. Perbedaan 

ini dapat bertahan beberapa tahun setelah pembukaan hutan yang menyebabkan keadaan 

pertanaman pertanian semusim tidak seragam selama tahun-tahun awal setelah pembukaan 

lahan hutan. 

Tanah merupakan suatu sistem terbuka dalam arti antara tanah dan lingkungannya 

berlangsung proses pertukaran bahan dan energi secara sinambung. Proses pertukaran ini 
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memelihara kesinambungan interaksi antar komponen tanah dan kelangsungan segala 

reaksi tanah. Tanah, tumbuhan dan atmosfer membentuk suatu persinambung (continuum) 

yang menjadi wahana daur hidrologi dan unsur. Daur karbon merupakan proses terpenting 

berkenaan dengan lingkungan: CO2 atmosfer → fotosintesis oleh tumbuhan → bahan 

organik tegakan → bahan organik tanah → dekomposisi/ mineralisasi bahan organik dalam 

tanah → CO2 kembali ke atmosfer. Tanah menentukan pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan, berarti berpengaruh atas kegiatan fotosintesis yang mengambil CO2 dari 

atmosfer dan pembentukan biomassa tegakan yang menyimpan C. Tanah berkemampuan 

menyimpan C dalam bentuk bahan organik tanah dan berpengaruh atas laju 

dekomposisi/mineralisasi bahan organik tanah. Dengan demikian tanah berperan sangat 

penting dalam mengendalikan kadar CO2 dalam atmosfer, berarti mengendalikan proses 

pemanasan global. 

Tanpa proses organik berbagai daur bahan dan energi akan terhenti dan semua 

makhluk hidup, termasuk manusia, akan kehilangan penopang kehidupan mereka. Proses-

proses hidup memegang peranan penting dalam pembekalan hara bagi kehidupan berikut. 

Lebih daripada 98% N, 60-95% S dan 25-60% P dalam tanah berada dalam bentuk 

senyawa organik (Schroeder, 1984) 

 

Tanah sebagai komponen lahan 

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda 

pengenal (attribute) biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi 

tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang boleh 

dibilang bersifat mantap atau dapat diramalkan bersifat mendaur, sejauh hal-hal tadi 

berpengaruh murad (significant) atas penggunaan lahan pada masa sekarang dan pada 

masa mendatang. Jadi, tanah merupakan salah satu tampakan (feature) lahan. Sebagai 

komponen lahan, tanah merupakan suatu hamparan mosaik yang dinamakan pedosfer. 

Komponen lahan yang lain ialah atmosfer, hidrosfer, biosfer dan litosfer. 

Kemaujudan (existence) lahan ditentukan oleh interaksi sinambung 

antarkomponennya. Interaksi tersebut melangsungkan daur dan pertukaran bahan dan 

energi. Antara atmosfer dan pedosfer, dan antara atmosfer dan hidrosfer, berlangsung 

aliran energi dan daur air. Bekerjasama dengan biosfer, pedosfer melakukan pertukaran 

CO2, O2 dan N2 dengan atmosfer. Antara tanah dan vegetasi berlangsung pertukaran unsur 
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kimia. Antara tanah dan badan air (lengas tanah, air tanah, rawa, dsb.) berlangsung 

pertukaran air dan zat-zat yang terlarut atau tersuspensi di dalam air. Interaksi antara 

litosfer, atmosfer, hidrosfer dan biosfer membentuk pedosfer. Maka keadaan tanah 

ditentukan oleh sifat nasabah (relationship) antara tanah dan komponen lahan yang lain. 

Memandang tanah sebagai komponen lahan menumbuhkan pengertian tanah 

sebagai tampakan bentanglahan (landscape). Dengan pandangan ini maka tanah 

merupakan fakta holistik, dinamik dan geografik. 

 

Tanah sebagai sumberdaya 

Proses tanah yang bekerja dengan berbagai reaksi menghasilkan tanah sebagai 

suatu ujud yang memiliki berbagai sifat. Karena memiliki sifat maka tanah berperilaku dan 

dengan perilakunya tanah dapat menjalankan, atau dapat dibuat menjalankan, fungsi-fungsi 

tertentu, baik dalam lingkungan alam maupun dalam kehidupan manusia. Segala 

persediaan bahan atau barang alamiah yang dapat berfungsi, atau dapat dibuat berfungsi, 

dalam kehidupan manusia dinamakan sumberdaya alam. Arti berfungsi ialah memenuhi 

keperluan manusia dalam keadaan sebagaimana ditemukan (udara, air), atau dapat dibuat 

bermanfaat bagi manusia dengan teknologi tertentu (tanah, cebakan logam, panas bumi). 

Tanah merupakan sumberdaya alam karena terbentuk secara alami. Akan tetapi tanah yang 

sudah lama dibudidayakan memperoleh ciri-ciri antropogen disamping ciri-ciri alaminya. 

Tanah demikian boleh disebut sumberdaya binaan (tanah sawah). 

Sebagai sumberdaya, tanah bermatra kualitas, kuantitas, ruang dan waktu. Matra 

kualitas dan kuantitas berkenaan dengan konsep keterbatasan (scarcity). Dengan kata lain, 

pengertian sumberdaya berkenaan dengan nilai ekonomi bahan atau barang bersangkutan. 

Matra ruang berkenaan dengan nilai guna menurut tempat (ketercapaian = accessibility), 

dan matra waktu berkenaan dengan nilai guna menurut masa (perubahan kebutuhan). 

Menurut perilakunya, tanah merupakan sumberdaya terbarukan, yaitu sumberdaya 

yang memiliki suatu mekanisme hakiki yang dapat memugar diri, sehingga tidak habis 

tergunakan pada penggunaan wajar. Menurut fungsinya, tanah merupakan sumberdaya 

yang bekerja sebagai masukan proses produksi. Tanah mempunyai nilai karena dapat 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai sumberdaya tanah 

terkait pada nilai hasil keluaran (hasil pertanian, hasil hutan, atau yang lain). Tanah sendiri 

tidak bernilai. 
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Tanah dapat juga digunakan sebagai sumber bahan mentah industri atau kerajinan 

tembikar. Dalam hal ini tanah ditambang, sehingga berperilaku seperti sumberdaya 

takterbarukan. Tanah juga digunakan sebagai alas tumpu bangunan rekayasa (rumah, 

gedung, pabrik, jalan, dsb.). Harkat tanah bergantung pada fungsi yang diinginkan 

dijalankan oleh tanah. Maka harkat tanah adalah nilai nisbi. 

 

Tanah dalam lingkungan hidup manusia 

Proses hidup dan kegiatan kehidupan selalu menghasilkan limbah (sisa proses = 

waste) dan sampah (buangan sehabis digunakan = refuse, litter) serta meninggalkan sisa 

(bagian yang tidak digunakan = residue). Semua ini dibuang ke lingkungan. Limbah, 

sampah dan sisa harus disingkirkan (disposed) dari lingkungan agar tidak mengganggu 

atau membahayakan proses hidup dan kegiatan kehidupan selanjutnya. Limbah, sampah 

dan sisa, yang untuk ringkasnya boleh disebut "buangan", dapat berbentuk padatan, cairan 

atau gas. Buangan padatan dan cairan menyebar dengan perantaraan aliran air, sedang yang 

berbentuk padatan halus (debu) dan gas (termasuk uap) menyebar dengan perantaraan 

angin. Padatan halus akhirnya akan mengendap dari udara dan penyebaran selanjutnya 

berlangsung lewat aliran air. Uap dapat mengalami sublimasi menjadi padatan atau 

kondensasi menjadi cairan, dan penyebaran selanjutnya berlangsung lewat aliran air pula. 

Tanah adalah faktor pengendali penting atas pengaliran air. Maka tanah berperan penting 

dalam penyebaran bahan atau zat buangan padatan dan cairan. Tanah juga berkemampuan 

menjerap gas, sehingga berperan pula dalam penyebaran bahan atau zat buangan gas. 

Tanah berfungsi penting melindungi kehidupan. Fungsi tersebut dijalankan tanah 

dalam ujudnya selaku sistem penyaring, penyangga kimia (buffer), pengendap, 

pengalihragam (transformer), dan pengendali hayati (Lynch, 1983; Schroeder, 1984). 

Fungsi menyaring dijalankan tanah dengan tubuhnya yang membentuk jaring 

(berstruktur). Fungsi menyangga kimiawi dijalankan tanah dengan zarah-zarah mineral 

lempung, oksida dan hidroksida serta humik yang mempunyai muatan listrik statik. Fungsi 

mengendapkan secara kimiawi berkaitan dengan pH dan potensial redoks tanah. Fungsi 

mengalihragamkan dikerjakan oleh edafon, khususnya flora renik. Fungsi pengendali 

hayati dijalankan tanah terutama dengan mineral lempung montmorillonit, koloid humus 

dan beberapa jenis bakteri tanah, yang berdaya menekan serangan jamur patogen. 

Kebanyakan jamur patogen terhadap manusia hanya ditemukan dalam tanah yang tidak 

mengandung mineral lempung montmorillonit (Lynch, 1983). 
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Pengelolaan Tanah 

 

Menurut pengertian umum, yang tanah melulu dikaitkan dengan pertanian, 

pengelolaan tanah ialah tindakan atau seni menggunakan tanah untuk produksi pertanaman 

sinambung yang menguntungkan. Produksi tersebut melibatkan segala tindakan mengolah 

dan menggarap tanah serta budidaya pertanaman berupa pemeliharaan dan perbaikan 

keadaan fisik tanah, bahan organik tanah, hara tersediakan, kegiatan biologi tanah, dan 

konservasi tanah dan air (American Society of Agricultural Engineers, 1967; Landon, 

1984). 

Meskipun produksi pertanaman merupakan fungsi utama tanah, namun tanah masih 

mempunyai fungsi-fungsi lain yang tidak boleh diabaikan. Maka pengertian pengelolaan 

tanah perlu diperluas cakupannya. Keadaan tanah, termasuk potensi kegunaan dan 

kerentanan terhadap degradasi, ditentukan oleh sifat nasabah (relationship) tanah dengan 

komponen-komponen lahan yang lain. Karena itu asas pokok pengelolaan tanah ialah 

perbaikan, pembenahan atau pengaturan nasabah tersebut. Tindakan ini bertujuan di satu 

pihak melancarkan daya tanggap (response) tanah terhadap pengaruh komponen lahan 

yang lain yang bersifat menguntungkan bagi potensi kegunaan tanah, dan di pihak lain 

bertujuan memperkuat ketahanan tanah menghadapi usikan komponen lahan yang lain 

yang bersifat merugikan atau membahayakan tanah. 

Masalah tanah dengan komponen lahan yang lain dapat bersifat kompensatif atau 

antikompensatif. Nasabah tanah pasiran dengan iklim basah, atau nasabah tanah 

lempungan atau yang kaya bahan organik dengan iklim kering, bersifat kompensatif dilihat 

dari segi bekalan (supply) lengas tanah kepada tumbuhan. Kekurangmampuan tanah 

pasiran menyimpan air dikompensasi oleh iklim basah yang mampu membekali air banyak 

sepanjang tahun. Kekurangmampuan iklim kerign membekali air cukup sepanjang tahun 

dikompensasi oleh tanah lempungan atau yang kaya bahan organik yang mampu 

menyimpan air banyak. Tanah dengan lereng bernasabah antikompensatif dilihat dari segi 

erosi tanah oleh air. Makin besar lereng, tanah makin rentan terhadap erosi. 

Menurut pengertian yang diperluas, pengelolaan tanah adalah tindakan yang 

bertujuan mengurangi atau meniadakan nasabah antikompensatif, atau mengubah nasabah 

antikompensatif menjadi nasabah kompensatif. Caranya ialah mengubah keadaan tanah 

atau rekan nasabahnya, atau mengubah keduanya, atau menyisipkan rekan ketiga sebagai 
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penengah. Sebagai contoh dalam hal pembekalan lengas tanah, nasabah antikompensatif 

antara tanah pasiran dan iklim kering dapat dikurangi atau dihilangkan dengan 

memberikan kepada tanah pupuk organik atau mulsa untuk meningkatkan kemampuan 

tanah menyimpan air. Dalam hal kerentanan tanah terhadap erosi air karena lereng, 

pengurangan nasabah antikompensatif dapat dikerjakan pada tanah dengan jalan 

memperbesar laju infiltrasi dan perkolasi air untuk menurunkan massa aliran limpas, 

dan/atau dikerjakan pada lereng dengan jalan menyengket lereng untuk membatasi laju 

aliran limpas. Menurunkan massa atau laju lintas limpas akan menurunkan erosivitas aliran 

limpas. Dengan menanami tanah dengan vegetasi penutup, berarti menyisipkan rekan 

ketiga sebagai penengah, nasabah antikompensatif tanah dengan lereng dapat "dilarai". 

Antara tanah dan vegetasi alami berlangsung nasabah pendauran unsur hara. 

Vegetasi menyerap unsur hara dari tanah dan kemudian mengembalikannya ke tanah 

dalam bentuk bahan organik berupa serasah dan jaringan tumbuhan mati. Oleh edafon 

pengurai bahan organik, unsur hara dibebaskan kembali dari senyawa organik. Dalam hal 

vegetasi yang terdiri atas tumbuhan berakar dalam, terjadi pengalihan tempat unsur hara 

dari bagian bawah tubuh tanah tempat unsur hara diserap akar ke bagian atas tubuh tanah 

tempat unsur hara dikembalikan dalam bentuk sangat berguna bagi pemeliharaan 

kesuburan lapisan permukaan tanah, yang pada gilirannya bermanfaat sekali bagi 

tumbuhan berakar dangkal. Mekanisme pemompaan unsur hara menjadi asas dasar 

pengelolaan tanah dalam sistem budidaya ladang, yang merupakan bentuk awal sistem 

wanatani (agroforestry). Dalam sistem pertanian menetap, mekanisme pemompaan unsur 

hara disulih dengan pemupukan. 

Degradasi tanah dapat terjadi karena dampak langsung atau tidak langsung atas 

tanah. Dampak langsung terjadi karena pengolahan tanah yang berlebihan, penggunaan alat 

dan mesin pertanian yang memampatkan tanah, pemupukan dengan pupuk kimia 

bertakaran tinggi atau tidak berimbang, pencemaran, dsb. Dampak tidak langsung terjadi 

karena penurunan atau perusakan kinerja suatu komponen lahan sehingga mengganggu 

atau memutuskan nasabah kompensatifnya dengan tanah. Misalnya, pembukaan hutan 

sehingga tanah tidak lagi terlindung dari daya mengerosi curah hujan, pengatusan 

(drainage) tanah rawa gambut yang mengubah hidrologi dengan akibat amblesan 

(subsidence) tanah, perubahan bentuk muka tanah, dan munculnya sifat hidrofobik gambut, 

dsb. 
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Pendek kata, pengelolaan tanah bertujuan memelihara tanah agar dapat 

mempertahankan fungsinya yang sudah baik, atau membuat tanah agar dapat berfungsi 

lebih baik. Oleh karena tanah dapat difungsikan untuk berbagai keperluan, pengelolaan 

tanah pun bermacam-macam. 

 

 Lingkungan dan Proteksinya  

 

Lingkungan dapat diartikan keseluruhan keadaan luar yang mempengaruhi 

keberadaan organisme, masyarakat atau obyek. Dapat juga diartikan keseluruhan faktor 

atau kakas (force) yang berperan dalam hidup dan kehidupan makhluk. Secara ringkas, 

lingkungan adalah habitat. Keadaan luar dapat dipilahkan menjadi tiga unsur menurut 

pengaruhnya atas hidup dan kehidupan makhluk: (1) keadaan yang diperlukan secara 

mutlak, (2) keadaan yang menguntungkan, dan (3) keadaan yang membahayakan. Sebagai 

contoh, ketersediaan udara dan air segar dalam jumlah cukup merupakan kriteria keadaan 

yang diperlukan secara mutlak. Kemudahan wilayah dijangkau (accessed) dan dilintasi 

(passed through) menjadi kriteria keadaan yang menguntungkan. Pencemaran udara, air 

dan tanah adalah kriteria keadaan yang membahayakan. 

Harkat lingkungan ditentukan oleh imbangan antara keadaan yang mutlak 

diperlukan, keadaan yang menguntungkan dan keadaan yang membahayakan. Imbangan 

ini pula yang digunakan mengarahkan pengelolaan lingkungan. Keadaan yang mutlak 

diperlukan harus dipertahankan atau diadakan. Keadaan yang menguntungkan hendaknya 

dimanfaatkan sebaik-baiknya atau sedapat-dapat diadakan kalau belum ada. Keadaan yang 

membahayakan harus dihilangkan atau dicegah hadir. Dalam masyarakat maju, keadaan 

yang menguntungkan biasanya dicerapi sebagai keadaan yang diperlukan, bahkan kadang-

kadang dirasakan sebagai kebutuhan mutlak. Sebagai contoh, pemasangan peranti 

penyaman udara (AC) di rumah, kantor dan gedung umum, pembangunan jalan bebas 

hambatan, fasilitas rekreasi, asuransi jiwa, dsb. 

Harkat lingkungan menurut kriteria keadaan yang menguntungkan bersifat nisbi, 

ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan penghuni berkenaan dengan maksud dan tujuan 

penghunian. Bagi seseorang yang ingin menjalani kehidupan tenang dan santai, adanya 

jalan mulus yang melintas dekat rumahnya sehingga menimbulkan kebisingan lalu lintas 

kendaraan bermotor, merupakan keadaan yang tidak menguntungkan, bahkan merupakan 

keadaan yang tidak dikehendaki. Maksud dan tujuan penghunian bermatra ruang dan 
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waktu, disamping bermatra kejiwaan (perasaan, pandangan, sikap) seperti yang telah 

dikemukakan tadi. Sebaliknya, harkat lingkungan menurut keadaan yang mutlak 

diperlukan dan yang membahayakan bersifat universal, berarti berlaku bagi semua orang 

sebagai makhluk.  

Lingkungan hidup manusia mempunyai matra: (1) fisik, (2) hayati, dan (3) sosial-

ekonomi-budaya-politik (sosekbudpol). Dilihat dari sisi kemantapan penampilannya, 

ketiga matra tadi dapat diurutkan fisik > hayati > sosekbudpol. Kemantapan penampilan 

mengimplikasikan sistem pengelolaan yang dapat diterapkan atas matra masing-masing. 

Pada matra yang lebih mantap penampilannya dapat diterapkan sistem pengelolaan yang 

lebih deterministik. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, matra yang kurang mantap 

penampilannya seringkali justru menjadi pertimbangan yang lebih penting bagi penentuan 

sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan. Matra biofisik (fisik dna hayati) 

menentukan keadaan yang mutlak diperlukan dan yang membahayakan, sedang matra 

sosekbudpol menentukan keadaan yang menguntungkan. Intensitas rasa kebutuhan dan 

keadaan yang menguntungkan, perbedaan cerapan tentang keadaan yang menguntungkan 

diantara golongan masyarakat, dan adanya matra ruang dan waktu pada keadaan yang 

menguntungkan, menyebabkan upaya menciptakan keadaan yang menguntungkan 

seringkali berakibat memundurkan keadaan yang mutlak diperlukan dan/atau 

meningkatkan keadaan yang membahayakan. Sebagai contoh: pengotoran dan pencemaran 

udara, air dan tanah serta perusakan dan penggusuran lahan pertanian oleh pendirian 

pabrik-pabrik kimia dan logam, pembangunan kawasan hunian mewah, dsb. 

Proteksi lingkungan secara mudah dapat diartikan pengelolaan lingkungan yang 

dapat menjamin kelangsungan berbagai fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Untuk 

dapat menjalankan pengelolaan secara efektif, diperlukan penjabaran lingkungan menjadi 

suatu obyek yang nyata dengan variabel-variabel terukur sebagai sasaran pengelolaan. 

Lingkungan merupakan pengertian konsepsional yang perlu diaktualisasikan. Kalau kita 

perhatikan hakekat lingkungan dan hakekat lahan, lingkungan bolehjadi dapat disetarakan 

dengan lahan sebagai jabaran operasionalnya. Unsur dan matra lingkungan yang 

menentukan keadaan lingkungan dapat ditafsirkan sebagai komponen-komponen lahan. 

Dengan demikian sasaran pengelolaan lingkungan menjadi jelas, yaitu udara dalam 

rangkuman atmosfer, air dalam rangkuman hidrologi, flora dan fauna dalam rangkungan 

biosfer, dan tanah sebagai gejala lintas batas antara atmosfer, hidrosfer, biosfer dan litosfer. 
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Pengertian lahan juga mencakup komponen hasil kegiatan manusia dari masa lampau ke 

masa kini, yang dapat ditafsirkan sebagai ungkapan matra sosekbudpol lingkungan. 

Pada dasarnya lahan merupakan sumber hidup dan jaminan kehidupan manusia. 

Hal ini tidak lain daripada makna lingkungan hidup. Tanah yang merupakan komponen 

lahan dengan sendirinya juga merupakan komponen lingkungan hidup. Interaksi 

antarkomponen lahan yang menentukan kemaujudan dan kinerja lahan juga menentukan 

kemaujudan dan kinerja lingkungan hidup. Proteksi lahan adalah juga proteksi lingkungan 

hidup. 

 

Peranan Tanah dalam Proteksi Lingkungan Hidup 

 

Tanah merupakan suatu sistem terbuka, artinya tanah dapat mempertukarkan bahan 

dan energi dengan lingkungannya. Keseluruhan keadaan luar yang mempengaruhi 

keberadaan tanah, atau keseluruhan faktor atau kakas yang berperan dalam kemaujudan 

dan kinerja tanah, adalah lingkungan tanah. Udara yang terdapat dalam atmosfer, air yang 

terdapat dalam hidrosfer, fauna dan flora yang terdapat dalam biosfer, batuan dan mineral 

yang terdapat dalam litosfer, dan masyarakat manusia yang terdapat dalam antroposfer, 

membentuk lingkungan tanah. Tanah mempertukarkan gas, uap air dan bahang (heat) 

dengan udara, mempertukarkan cairan yang berisi bahan terlarut atau tersuspensi dengan 

air, mempertukarkan bahan mineral dan bahan organik dengan fauna dan flora, 

mempertukarkan senyawa-senyawa anorganik dengan batuan dan mineral, dan menerima 

masukan teknologi dari masyarakat manusia dan memberikan keluaran biomassa berguna 

kepada masyarakat manusia. 

Pertukaran bahan dan energi juga berlangsung antarkomponen lingkungan tanah. 

Oleh karena tanah melangsungkan pertukaran bahan dan energi dengan komponen-

komponen lingkungan tanah masing-masing, tanah dapat bertindak selaku perantara atau 

pelancar dalam pertukaran bahan dan energi antarkomponen lingkungan tanah. Sebagai 

contoh: tanah menjadi perantara pertukaran bahan dan energi antara flora dan udara. 

Kesanggupan tanah bertindah sebagai perantara atau pelancar pertukaran bahan dan energi 

antarkomponen lingkungan tanah dapat dimanfaatkan untuk melindungi lingkungan hidup. 

Kesanggupan ini dapat ditingkatkan dengan pengelolaan tanah.  

Dalam pelaksanaanya, melindungi lingkungan hidup ialah menjaga mutu dan 

mencegah degradasi unsur-unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup terjaga fungsinya 
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sebagai habitat yang produktif, sehat, nyaman dan asri. Menjaga mutu melibatkan upaya 

mencegah atau menanggulangi pencemaran, sedang mencegah degradasi melibatkan upaya 

melawan proses-proses deterioratif. 

Dampak atas lingkungan hidup yang dikenal umum ialah yang mengenai udara, air, 

flora (khusus hutan) dan manusia. Dampak mengenai udara biasanya diusut dari akibatnya 

pada mutu dan proses-proses yang mengujudkan cuaca dan iklim. Dampak mengenai air 

biasanya ditelaah dari akibatnya pada keanekaan jenis, keselamatan hidup dan 

produktivitasnya. Dampak atas manusia biasanya ditelaah dari akibatnya pada kesehatan, 

harapan hidup dan keadaan sosial-budaya, yang pada gilirannya berakibat pada mutu dan 

produktivitas sumberdaya manusia. Dampak atas udara dan air biasa difahami sebagai 

kejadian pangkal, yang berlanjut memberikan dampak pada flora dan manusia.  

Dampak mengenai tanah kurang dikenal, padahal akibatnya atas flora dan manusia 

dapat lebih gawat daripada yang berpangkal pada udara dan air. Bahkan dampak pada 

udara dan air sering berawal dari dampak atas tanah. Dampak atas tanah dapat 

menimbulkan pencemaran dakhil (internal pollution) oleh logam berat, yang pada ternak 

lewat rantai pakan dan pada manusia lewat rantai pangan. Pencemaran dakhil sangat 

berbahaya karena hampir tidak mungkin dirunut sumbernya, akibatnya terjadi secara 

kumulatif selama bertahun-tahun dan pada waktu tersidik biasanya sudah terlambat untuk 

disembuhkan. Logam berat dapat berada dalam tanah secara alami dari bahan induk tanah, 

terikut bahan pupuk alami (misal pupuk fosfat alam), atau karena pencemaran oleh limbah 

dan sampah. 

Pencemaran berarti kehadiran satu atau lebih zat atau bahan dalam suatu komponen 

lingkungan hidup dalam jumlah, ciri dan waktu sedemikian rupa sehingga membuat 

komponen lingkungan hidup tersebut berbahaya bagi kehidupan manusia, tumbuhan atau 

hewan, atau bagi benda milik, atau mengganggu kenyamanan hidup atau tampakan estetika 

suatu wilayah (Canter, 1977). Oleh karena pencemaran atas udara dan air sering berawal 

dari tanah dan pencemaran atas tanah menjadi salah satu pangkal bahaya bagi kehidupan 

tumbuhan, hewan dan manusia, pengelolaan tanah menjadi penting bagi upaya 

perlindungan lingkungan hidup. Sehubungan dengan ini, pengelolaan tanah berpijak pada 

hakekat tanah sebagai reaktor, ekosistem dan komponen lahan. 
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Tanah dan Udara 

Tanah bersama dengan tumbuhan sebagai ekosistem alami dan ekosistem budidaya 

(agroekosistem) adalah sumber asli gas-gas rumahkaca yang dilepaskan ke atmosfer 

berupa uap air, CO2, CH4, N2O dan NH3. Respirasi akar dan jasad renik menghasilkan 

CO2. Dekomposisi aerobik bahan organik menghasikan H2O dan CO2, sedang dekomposisi 

anaerobik bahan organik menghasilkan CH4. Maka lahan basah alami (rawa) dan lahan 

basah buatan (sawah, waduk) merupakan penghasil CH4 utama. Sumber CH4 yang lain 

ialah hewan ruminansia, rayap, tempat penimbunan sampah, dan pembakaran biomassa. 

N2O dan NH3 berasal dari pupuk N, tumbuhan legum, denitrifikasi dalam tanah anaerobik, 

hutan hujan tropika, sabana tropika, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembakaran 

biomassa (Bouwman & Sombroek, 1990). 

Gas N2O dalam atmosfer dioksidasi oleh O2 menjadi NO2, dan selanjutnya bereaksi 

dengan air dalam atmosfer menjadi asam nitrit HNO2 dan asam nitrat HNO3. Asam-asam 

ini larut dalam air hujan yang membuat hujan masam. Hujan masam juga terjadi karena 

letusan gunung api yang menyemburkan gas-gas yang mengandung belerang. S dalam 

atmosfer teroksidasi menjadi SO3 yang kemudian bereaksi dengan air atmosfer menjadi 

asam sulfat H2SO4. Jadi, hujan masam sebetulnya merupakan gejala alami. Industri, pabrik 

pembangkit tenaga, pesawat terbang, dan kendaraan bermotor memacu terjadinya hujan 

masam (Tan, 1994).  

Dibalik potensinya mencemari udara, tanah juga berpotensi melindungi udara. 

Tanah berasosiasi dengan vegetasi mampu menyerap CO2 dari udara dengan proses 

fotosintesis, yang dapat mengendalikan kadar CO2 dalam udara. C kemudian terpendam 

(sequestered) dalam biomassa tegakan, serasah dan bahan organik tanah. Dapat ditaksir 

hutan tropika secara rerata memendam C dalam daun, batang dan serasah sebanyak 6,3 

kg.m-2 dan dalam akar dan humus sebanyak 6,7 kg.m-2. Lahan pertanian secara rerata 

ditaksir memendam C sebanyak 0,7 kg.m-2 dalam biomassa tegakan dan serasah serta 8,3 

kg.m-2 dalam akar dan humus (Goudriaan, dalam percetakan). Peningkatan kadar CO2 

dalam udara mempunyai sisi menguntungkan. Fotosintesis tanaman C3 seperti kedelai 

terpacu dan hasilpanen meningkat. Kadar CO2 lipat dua dapat menaikkan hasilpanen 

kedelai 10 - 50% (Wild, cit. Tan, 1994). Peristiwa ini dikenal dengan sebutan pemupukan 

CO2. 

Gambut berdaya memendam C sangat besar. Menurut penghitungan 

Notohadiprawiro (1995) pada gambut Kalimantan dan Serawak, daya pendamnya berkisar 
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antara 0,7 dan 9,2 ton.ha-1.th-1, tergantung pada laju pertumbuhan gambut. Laju 

pertumbuhan lebih lambat menyebabkan daya pendam lebih kecil tiap satuan waktu. 

Asosiasi tanah dengan vegetasi, khususnya hutan dan kebun tanaman tahunan, 

berperan nyata dalam melunakkan dan memantapkan iklim mikro. Iklim mikro yang 

menjadi lembah, berudara tenang, dan penyinaran matahari lunak, berguna sebagai 

mintakat penyangga (buffer zone) yang melindungi lingkungan terhadap perubahan 

atmosferik besar dan mendadak. 

 

Tanah dan Air 

Tanah berperan penting dalam daur hidrologi dan neraca air. Dalam peranan ini 

tanah menentukan proporsi air yang menjadi aliran limpas, air resapan di bawah muka 

tanah (subsurface seepage) dan air perkolasi. Aliran limpas merupakan faktor erosi dan 

pemasukan bahan suspensi dan zat terlarutkan ke dalam badan air permukaan, seperti 

sungai, danau, waduk, dsb. Air resapan di bawah muka tanah menjadi faktor pengisian air 

tanah dangkal dan pemasukan zat terlarutkan ke dalam badan air permukaan dan air tanah 

dangkal. Air perkolasi menjadi faktor pengisian air tanah dangkal sampai dalam dan 

pemasukan zat terlarutkan ke dalam air tanah dangkal sampai dalam. Pemasukan bahan 

dan zat yang semula terdapat dalam tanah dapat mencemari badan-badan air, seperti 

lumpur, logam berat asal tanah, sisa pupuk kimia, dan sisa pestisida. Unsur hara asal tanah 

dan asal pupuk yang masuk ke badan air permukaan dapat menimbulkan eutrofikasi, 

terutama ion fosfat dan nitrat. Ion nitrat juga berpotensi meracuni hewan dan manusia. 

Senyawa organik terlarutkan meningkatkan BOD air sungai dan danau. BOD tinggi 

menandakan ada kekahatan oksigen, berarti terjadi keadaan anaerobik yang tidak 

dikehendaki. 

Dibalik potensi tanah sebagai wahana pencemaran badan-badan air, tanah 

perpotensi sanitasi lingkungan. Potensi ini berkaitan dengan kemampuan menyaring bahan 

pencemar berupa suspensi, kemampuan menjerap, menyekap dan mengkelat zat pencemar 

berupa ion terlarut, dan kemampuan detoksifikasi bahan pencemar organik. Daya saring 

ditentukan oleh tekstur dan struktur tanah. Daya menjerap, menyekap dan mengkelat 

ditentukan oleh mineral lempung, oksida dan hidroksida Fe dan Al, serta senyawa-senyawa 

humik. Daya detoksifikasi ditentukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh jasad-jasad 

renik. 
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Kemampuan tanah membatasi proporsi aliran limpas menjadi faktor keamanan 

lingkungan berkenaan dengan erosi tanah dan pencemaran badan air permukaan lewat 

tanah. Kemampuan tanah mentransformasikan air infiltrasi menjadi lengas tanah dalam 

jumlah cukup sepanjang tahun menjadi faktor perlindungan lingkungan berkenaan dengan 

konservasi vegetasi alami, keterlanjutan produktivitas pertanaman, dan pembatasan 

pencemaran badan air bawah tanah lewat aliran perkolasi. Tanah bersama dengan vegetasi 

merupakan faktor pengendali laju pengisian (recharge) dan pengeluaran (discharge) 

sumber-sumber air. 

 

Tanah dan flora 

Tanah merupakan tempat tumbuh tumbuhan dara. Pengujudan dan kinerja 

masyarakat tumbuhan, termasuk pertanaman yang dibudidayakan manusia, ditentukan oleh 

nasabah kompensatif antara tanah dan iklim. Ini berarti tanah menjadi salah satu faktor 

utama penentu keselarasan habitat bagi masyarakat tumbuhan, termasuk hewan dan 

manusia yang hidupnya bergantung pada biomassa yang dihasilkan masyarakat tersebut. 

Tumbuhan sebagai suatu sistem dibentuk oleh dua subsistem. Satu subsistem 

berada di luar tanah dan melangsungkan hidup di dalam atmosfer atau lingkungan udara 

(subsistem "trubus"). Subsistem yang lain berada di dalam tanah dan melangsungkan hidup 

di dalam pedosfer (subsistem akar). Ruang udara yang ditempati trubus lebih besar 

daripada ruang tanah yang ditempati akar. Perbandingan ruang udara dengan ruang tanah 

pada tumbuhan pohon dapat mencapai 4 : 1. Karena ruang tanah yang ditempati akar lebih 

kecil, akar harus dapat bekerja lebih efektif dalam memanfaatkan ruang hidup. Fakta ini 

menunjukkan bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. 

Pengelolaan tanah untuk meningkatkan efektivitas kerja akan menjadi suatu keharusan. 

Kerusakan atau kemunduran mutu tanah menjadi lebih rawan daripada kerusakan atau 

kemunduran mutu udara yang setingkat. 

Tanah dihuni oleh berbagai jasad patogen bagi tumbuhan dan jasad parasit bagi 

hewan dan manusia. Maka kesehatan ekosistem tanah perlu dipelihara bagi menjamin 

kesehatan tumbuhan, hewan dan manusia. 

Ada beberapa jenis tumbuhan yang bersifat hyperabsorber terhadap zat-zat 

pencemar. Tumbuhan ini mampu menyerap banyak zat-zat penemar tanpa menderita akibat 

buruk karena ambang batas ketahanannya tinggi. Tumbuhan semacam ini dapat 

dimanfaatkan untuk membersihkan tanah dari zat-zat pencemar, sehingga secara tidak 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 16

langsung melindungi badan-badan air. Ada juga tumbuhan air yang dapat langsung 

membersihkan badan air. Bidang ini masih sedikit sekali diteliti. Tumbuhan yang diduga 

merupakan hyperabsorber ialah bunga matahari untuk habitat kering dan eceng gondok 

serta kangkung untuk habitat basah. 

 

Pengelolaan Tanah 

Tanah berperan rangkap dalam pengelolaan lingkungan. Dalam peranan yang satu 

tanah dapat mendatangkan bahaya bagi lingkungan, sedang dalam peranan yang lain tanah 

berpotensi melindungi lingkungan. Mengingat peranan rangkap ini, pengelolaan tanah 

perlu direncanakan secara cermat agar peranan yang merugikan dapat ditekan sekecil-

kecilnya bersamaan dengan meningkatkan peranan yang menguntungkan. Peranan yang 

merugikan tidak mungkin dihilangkan sama sekali karena acapkali terkait dengan produksi 

bahan tertentu yang diperlukan. Contoh, lahan sawah merupakan salah satu sumber utama 

emisi gas CH4 ke atmosfer. Namun demikian tidak mungkin budidaya padi sawah 

dihentikan seluruhnya. 

Berikut ini diajukan beberapa butir gagasan tentang pengelolaan tanah yang dapat 

diberdayakan melindungi lingkungan. 

1. Mengeratkan dan memantapkan asosiasi sinergistik tanah dengan pertanaman. Asosiasi 

diujudkan dengan asas daurulang organik yang melibatkan penggunaan pupuk hayati, 

kompos, pupuk hijau, dan mulsa sisa pertanaman. 

2. Membatasi budidaya padi sawah untuk mengurangi luas lahan basah buatan. Sebagai 

gantinya dibudidayakan padi gogo. Penggantian ini membawa maslahat tambahan 

berupa penghematan penggunaan air dan mengurangi timbulnya hama wereng. 

3. Menyebarluaskan hutan dan kebun rakyat untuk mengatur iklim mikro. Maslahat 

tambahan yang dapat diperoleh ialah kayu bakar, kayu bangunan, kayu pertukangan, 

dan penganekaragaman hasil usahatani dari kebun. 

 

Gonsalves (1988) mengajukan suatu gagasan tentang sistem pertanian regeneratif yang 

merupakan salah satu bentuk usahatani terpadu. Sistem yang khusus dikembangkan untuk 

usahatani kecil di kawasan iklim tropika basah ini bercirikan a.l. membatasi sampai 

minimum penggunaan masukan kimia seperti pupuk dan pestisida, tumpangsari dengan 

kombinasi tanaman serealita-legum, menggunakan pupuk hayati, wanatani, dan tadah 

hujan dengan sokongan teknik konservasi air. 
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