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KESELAMATAN SUMBER DAYA TANAH DALAM KEBIJAKAN 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 1 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 
 

Fungsi pokok tanah : (1) Mendukung secara berkelanjutan produksi komoditas 

hayati, (2) untuk mendukung secara berkelanjutan kesehatan ekosistem, (3) Mata rantai 

daur hidrologi terestrik, dan (4) Melindungi mutu lingkungan air dan udara yang 

berantarmuka (Interfacing) dengan tanah (Harris & Bezdicek, 1994, yang diperluas). 

Keempat  fungsi pokok tanah menjadi rujukan penilaian keselamatan sumber daya tanah 

dalam proses pembangunan nasional. 

Keselamatan sumber daya tanah diukur menurut seberapa besar kemampuan yang 

masih dimiliki tanah menjalankan fungsi-fungsi pokoknya. Setiap kegiatan pembangunan 

selalu mengakibatkan perubahan pada lingkungan karena bertujuan : (1) Meningkatkan 

produktivitas sumberdaya, (2) Menganekaragamkan hasil peoduksi, (3) Memperbaiki tata 

ruang atau sistem peruntukan sumberdaya, (4) Memasukan fungsi konservasi, (5) dsb. Ada 

4 pengaruh hakiki pembangunan atas lingkungan, termasuk atas tanah sebagai komponen 

lingkungan, yaitu : (1) Mengubah sifat dan perilaku komponen lingkungan, (2) Mengubah 

saling nasabah antar komponen lingkungan, (3) Mengubah tata ruang, dan (4) Memasukan 

limbah atau sisa proses ke dalam lingkungan. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya akan 

mempengaruhi kinerja komponen lingkungan. 

Perbahan lingkungan kehidupan akhirnya akan mengimbas perubahan pandangan, 

sikap, dan perilaku masyarakat, yang pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan akan 

pemaknaan ulang hubungan manusia dengan lingkungannya. Tergantung pada faktor-

faktor obyektif dan subyektif yang dihadapi masyarakat, pemaknaan ulang ini mengarah ke 

penggunaan sumberdaya secara lebih rasional, atau sebaliknya mengarah ke yang lebih 

eksploitatif.  

Pemaknaan hubungan manusia dengan lingkungannya tercermin pada: (1) hukum 

yang diberlakukan, baik yang tidak tertulis (hukum adat) maupun yang positif berupa 

peraturan perundangan, (2) teknologi yang diterapkan, mencakup teknologi tanah dan 

teknologi pendayagunaan  lahan lain yanh akibatnya dapat berdampak atas  tanah, dan (3) 

kebijakan yang dibuat, mencakup segala arahan tindakan sosial, budaya, ekonomi, dan 
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politik. Hukum, teknologi dan kebijakan bersumber dalam cerapan, visi, dan misi yang 

diemban dalam upaya memajukan kehidupan bangsa dan negara. 

Kemampuan sumberdaya tanah menjalankan fungsi-fungsi pokok ditentukan oleh: 

(1) sifat-sifatnya, (2) luas hamparannya, dan (3) beban yang dipikul. Kemampuan menurun 

karena kemunduran sifat yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan atau terkena dampak 

negatif. Dapat juga karena penyusutan luas hamparan yang disebabkan oleh perubahan tata 

ruang. Kemampuan menjadi tidak mencukupi karena pemberian beban kerja terlalu berat, 

melampaui batas kemampuannya, yang disebabkan oleh penggunaan berlebiahan yang 

menjurus ke arah eksploitasi. Pengguanaan lampau batas akhirnya akan memundurkan 

sifat tanah. Perubahan faktor-faktor penentu kemampuan sumberdaya tanah saling 

menentukan akibatnya. Kemunduran sifat menjadi lebih gawat kalau disertai penyusutan 

luas hamparan, dan sebaliknya.  

Keselamatan sumberdaya tanah dapat dijamin dengan pengawetan sifat-sifat tanah, 

pencegahan penyusutan luas hamparan tanah, atau dengan mengusahakan agar perubahan 

masing-masing dapat saling mengompensasi, dan menghindari penetapan peruntukan tanah 

yang menyalahi asas tataguna lahan. 

 

Hukum 

Hukum merupakan ungkapan falsafah, moral, dan nalar masyarakat. Hukum 

mencerminkan wawasan tentang yang dianggap benar dan yang dianggap keliru. Maka 

hukum menjadi sumber keterjaminan keselamatan sumberdaya tanah yang hakiki. Akan 

tetapi hukum diterapkan menurut jabarannya yang dapat bebeda-beda, tergantung pada 

kepentingan pihak yang menjabarkannya. Pemberlakuan hukum ditentukan oleh 

pematuhan hukum (law enforcement). Maka nasib sumberdaya tanah ditentukan oleh 

penjabaran dan pematuhan hukum. Padahal kelurusan penjabaran hukum dan keteguhan 

pematuhannya di Indonesia masih dapat dipertanyakan. 

Berikut ini diajukan beberapa peraturan perundangan penting yang menjadi sumber 

jaminan keselamatan sumberdaya tanah. Dari pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa 

sebetulnya dengan jabarannya yang nurani dan pematuhannya yang tegas keselamatan 

sumberdaya tanah terjamin dengan baik.  
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Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Th. 1960) 

UUPA merupakan undang-undang terpenting bagi penjaminan  keselamatan 

sumberdaya tanah. Undang-undang ini menonjol dalam hal bentuknya yang serbacakup 

(comprehensive), sifatnya yang nasional, didasarkan atas hukum adat tentang tanah (hak 

ulayat), dan tidak mengabaikan unsur-unsur hukum agama (Boedi Harsono, 1986). UUPA 

benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Pasal-pasal berikut ini menjadi 

penjamin keselamatan sumberdaya tanah.  

 

Pasal 1 ayat 2 

Bumi, air, ruang angkasa dan kekeyaan alam yang terkandung didalamnya di seluruh 

wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.  

Jabarannya ialah bahwa sebagai sesuatu yang dikaruniakannya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa maka bangsa Indonesia angkatan sekarang ini mewarisinya dari generasi yang 

lampau dan wajib memeliharanya dengan baik, untuk kemudian dalam keadaan yang baik 

pula diteruskan kepada  generasi yang akan datang. Dengan pengertian demikian maka 

penggunaan tanah harus menguntungkan Bangsa dan tidak ada tempat bagi faham untuk 

menggunakan tanah semata-mata bagi kepentingan diri sendiri atau golongannya sendiri. 

Apalagi untuk membiarkan tanah dalam keadaan terlantar atau melakukan perbuatan yang 

menyebabkan kerusakan pada tanah (Boedi Harsono, 1968). 

 

Pasal 14  

Menentukan : Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia wajib 

digunakan secara teratur dan dipelihara kesuburannya serta dicegah 

kerusakannya, sehingga secara lestari dapat dimanfaatkan, bukan hanya 

bagi generasi sekarang saja, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.  

Menetapkan : Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan 

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk keperluan 

a. Negara 

b. Peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya 

c. Pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain 

kesejahteraan. 
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d. Memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan 

serta sejalan dengan itu (digarisbawahi oleh penulis) 

e. Memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. 

 

Pasal ini jelas menghendaki adanya perencanaan tataguna sumber-sumber alam. 

Perencanaan itu jangan hanya bermaksud untuk menyediakan tanah untuk pertanian, 

industri dan lain-lainnya, tetapi sekaligus juga hendaknya bertujuan untuk memajukannya. 

Kata-kata “ serta sejalan dengan itu “ antara huruf d dan e bermaksud agarb diusahakan 

adanya imbangan yang baik antara sektor agraris dan nonagraris (Boedi Harsono, 1968). 

 

Pasal 15  

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya 

adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan fihak yang ekonomis lemah. 

Jabarannya ialah kewajiban memelihara tanah bukan hanya dibebankan kepada 

pemiliknya, tetapi juga pada setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai 

suatu hubungan hukum dengan tanah itu, baik itu penyewa, penggarap dalam hubungan 

bagi-hasil, pemegang gadai, maupun sekadar kuasa dari yang punya. Pasal ini menetapkan 

bahwa di dalam melaksanakan ketentuan yang diaturnya itu harus diperhatikan 

kepentingan fihak yang ekonomis lemah. Jadi, kalau penyewanya termasuk fihak yang 

ekonomis lemah maka titik berat pelaksanaan kewajiban itu terletak pada pemilik 

tanahnya. Sebaliknya, kalau pemilik tanah itu fihak yang lemah – misalnya petani yang 

menyewakan tanahnya kepada pabrik gula – maka titik beratnya terletak pada fihak 

penyewa (Boedi Harsono, 1968). 

 

Pasal 52 ayat 1 

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan 

hukum kurungan selama-lamanya 3 bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-. 

Di dalam praktek mungkin timbul keragu-raguan apakah seseorang telah memenuhi 

kewajibannya sebagaimana mestinya. Di dalam penjelasan UUPA secara umum dikatakan 

bahwa pemeliharaan yang  baik itu artinya pemeliharaan menurut cara-cara yang lazim 

dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk jawatan-jawatan 

yang bersangkutan (Boedi Harsono,1968). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa UUPA 
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telah sadar akan kebutuhan pengelolaan tanah yang disesuaikan dengan keadaan setempat ( 

location specific), berarti UUPA telah menggunakan konsep yang maju.  

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.12  Tahun 1992 

Di dalam Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman ini penggunaan 

sumber-daya tanah tidak diatur secara tersurat. Maksud pengaturannya hanya dapat 

dijabarkan dari rumusan pasal-pasalnya.  

 

Pasal 7 ayat 1 

Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu 

untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah 

timbulnya kerusakan lingkungan hidup. 

Jawabannya ialah pengertian lingkungan hidup mencakup tanah. 

 

Pasal 28 ayat 2 

Dalam pemeliharaan tanaman, setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan 

sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan 

manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan 

hidup. 

Sarana dan cara pemeliharaan tanaman dapat dijabarkan mencakup mengolah 

tanah, macam pupuk dan cara pemupukan, irigasi dan cara melaksanakannya. 

Pasal 29 ayat 4 

Dalam pelaksanaan panen, harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau 

kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup. 

Perkataan “pelaksanaan panen” dapat dijabarkan tertuju kepada penggunaan alat 

dan mesin. Jabaran ini sejalan dengan pasal 43 yang mengatur pembuatan dan penggunaan 

alat dan mesin budidaya tanaman. 

 

Pasal  44 

Ayat 1: Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan 

ketentuan tata ruang dan tataguna tanah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Ayat 2: Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, dilakukan dengan 

memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian 

lingkungan hidup khususnya konservasi tanah. 

 Perkataan “khususnya” di antara ‘pelestarian lingkungan hidup’ dan ‘konservasi 

tanah’ menunjukkan bahwa tanah tercakup dalam lingkungan hidup. Dengan demikian 

jabaran pasal 7 ayat 1 bahwa pengertian lingkungan hidup mencakup tanah dapat diterima. 

 

Pasal 61 

Ayat 1: Barangsiapa dengan sengaja 

a. Tidak mengikuti ketentuan pasal 7 tentang cara pembukaan dan pengolahan 

lahan 

c. Tidak mengikuti ketentuan pasal 28 ayat 2 tentang menggunakan sarana 

dan/atau cara memelihara tanaman 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 

Rp. 150.000,- 

Ayat 2: Barangsiapa karena kelalaiannya 

a. Tidak mengikuti ketentuan pasal 7 

 c.   Tidak mengikuti ketentuan pasal 28 ayat 2 

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 bulan atau denda paling banyak 

Rp. 50.000.000,- 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 

Di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini terdapat beberapa pasal yang 

menurut jabaran atau penjelasan resminya mengatur penyelamatan tanah. 

 

Pasal 3 

Huruf c.3: Tercapainya pemanfaatn ruang yang berkualitas untuk  meningkatkan 

pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya 

guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningktakan kualitas 

sumberdaya manusia. 

Huruf c.4: Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan 

perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak 

negatif  terhadap lingkungan. 
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 Sumberdaya alam dan lingkungan dapat dijabarkan mencakup sumberdaya tanah. 

 

 

Pasal 5 ayat 1 

Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang. 

 Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kualitas ruang ditentukan oleh terwujudnya 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor-

faktor daya dukung lingkungan seperti struktur tanah, siklus hidrologi, siklus udara; fungsi 

lingkungan seperti wilayah resapan air, …dst. … 

 

Pasal 10 ayat 2c 

Penataan ruang kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan diselenggarakan untuk 

mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta 

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan 

lingkungan sosial. 

 Lingkungan alam dapat dijabarkan mencakup sumberdaya tanah. 

 

Pasal 16 ayat 1a 

Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan pola pengelolaan tataguna tanah, tataguna air, 

tataguna udara, dan tataguna sumberdaya alam lainnya … dst…. 

 Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam pemanfaatan tanah, pemanfaatan 

air, pemanfaatan udara, dan pemanfatan sumberdaya alam lainnya, perlu diperhatikan 

faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 

 Beberapa pasal Undang-undang tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya ini yang dapat dijabarkan bersangkutan dengan sumberdaya tanah adalah 

sebagai berikut. 

 

Pasal 7 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis 

yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan mutu kehidupan manusia. 
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 Jabarannya ialah sumberdaya tanah merupakan komponen “sistem penyangga 

kehidupan” dan karena itu ikut serta menjalankan “proses ekologis yang menunjang 

kelangsungan kehidupan”. Maka sumberdaya tanah termasuk yang perlu dilindungi. 

Pasal 9  

Ayat  1  :  Setiap pemegang hak atas tanah …… dst….. dalam wilayah sistem penyangga 

kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlndungan wilayah tersebut. 

Ayat 2: Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap 

penggunaan dan pengelolaan tanah ….. dst…. Yang terletak dalam wilayah 

perlindungan sistem penyangga kehidupan.   

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 

 Dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup ini penyelamatan sumberdaya tanah diatur dalam pasal-pasal berikut 

ini. 

Pasal 1 

Ayat 5 : Sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya   

manusia, sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam nonhayati, dan sumberdaya 

buatan. 

Ayat 7 : Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga 

kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang meyebabkan 

lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya. 

Ayat 8 : Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung 

atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang 

mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan yang berkesinambungan. 

Ayat 9 : Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu 

kegiatan. 
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Pasal 3 

              Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi 

dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan 

kesejahteraan manusia. 

 

Pasal 5 

Ayat 1: Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Ayat 2: Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta 

   menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. 

 

Pasal 7 ayat 1 

Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian 

kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan 

yang berkesinambungan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 

 Undang-Undang tentang Pengairan ini memuat beberapa pasal yang mengatur 

pelaksanaan irigasi untuk menghindari terjadinya dampak buruk atas tanah. 

 

Pasal 10 ayat 1d 

Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut 

bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi 

melakukan pengamanan dan/atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah 

sekitarnya. 

 Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidangnya masing-

masing sesuai dengan fungsi dan peranannya ialah seperti pembinaan sungai, irigasi, ….. 

dst. …….. 

 

Pasal 13 ayat 1a 

Air, sumber-sumber air …..dst. ….. harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan 

dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya ……. Dst. …..dengan jalan 

melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air. 
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 Dalam penjelasannya dikatakan bahwa melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah 

dan air dilakukan antara lain dengan melakukan pembinaan hutan lindung dan/atau jenis 

tumbuh-tumbuhan lainnya, pengendalian erosi dan sebagainya. 

 

Pasal 15 

Ayat 1c: Diancam dengann hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan/atau denda 

setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- barangsiapa ….. dst. …… dengan sengaja 

tidak melakukan dan/atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha 

menyelamatkan tanah, air, …….dst. …… 

Ayat 3 : Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas 

ketentuan tersebut dalam ….. dst. ….. Pasal 13 ayat 1 huruf a ….. dst. ….. 

Undang-Undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 

bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 

 Peraturan Pemerintah tentang Irigasi ini memuat dua pasal yang dapat ditafsirkan 

bertujuan meningkatkan dayaguna sumberdaya tanah untuk pertanian dan mencegah 

dampak buruk irigasi atas tanah. 

 

Pasal 7 ayat 1 

Air irigasi disediakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum 

dari semua usaha pertanian yang mendapat manfaat dari air irigasi. 

 Ungkapan ayat daalm pasal ini secara tersirat menetapkan irigasi sebagai sarana 

ameliorasi tanah. Tidak mungkin suatu pertanaman dapat berproduksi secara optimum 

apabila keadaan tanahnya tidak baik. 

 

Pasal 24 ayat 1 

Untuk dapat mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknik 

pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan 

pembangunan jaringan drainase yang menjadi bagian mutlak daripada jaringan irigasi 

yang bersangkutan. 
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Ungkapan “memenuhi syarat-syarat teknik pertanian” sudah barang tentu mengenai 

pula “ketentuan-ketentuan penmgelolaan tanah”. Irigasi bersama dengan drainase secara 

tersirat dinyatakan sebagai sistem hidromeliorasi tanah. 

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 

 Keputusan Presiden tentang Kawasan Industri ini memuat dua pasal penting 

berkenaan dengan penyelamatan sumberdaya tanah. 

 

Pasal 7 

Pembangunan kawasan industri tidak mengurangi areal tanah pertanian dan tidak 

dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumberdaya alam 

dan warisan budaya. 

 

Pasal 11 ayat 2a 

Perusahaan Kawasan Industri berkewajiban untuk membuat AMDAL sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi kewajiban pengusaha 

industri dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan. 

 

Teknologi 

 Teknologi adalah suatu sektor budaya yang menentukan bahan-bahan alam yang 

dapat digunakan masyarakat untuk tujuan-tujuan dan proyek-proyek sosial-budaya. 

Teknologi diciptakan dan dikembangkan sebagai suatu faktor penghubung antara ekologi 

dan ekonomi. Macam teknologi dari suatu masyarakat tertentu mempunyai implikasi pada 

keadaan ekologinya dan pada sistem ekonominya (Carlstein, 1982). Teknologi diciptakan 

oleh manusia untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. 

Peranan yang hendaknya dimainkan oleh teknologi ditentukan oleh manusia sendiri, yang 

mempunyai kekuasaan dan kesempatan menerapkan teknologi-teknologi tertentu untuk 

menangani suasana khas atau untuk menghadapi keadaan khas (Notohadiprawiro, 1991). 

Ilmu pengetahuan yang menciptakan teknologi bersifat netral atau bebas nilai. Akan tetapi 

teknologi yang diciptakannya bersifat tidak netral atau bersifat memihak. 
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 Pertanian yang merupakan ekosistem binaan memerlukan teknologi yang sesuai 

dengan lingkungan alam yang ditempatinya, dan sekaligus serasi dengan pemapanan 

pertanian dalam wawasan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dianut masyarakat. 

Maka pertanian tidak mungkin dikembangkan dengan teknologi paket masional atau 

dengan alih teknologi langsung. Teknologi yang diciptakan dan diterapkan mempunyai 

gatra kelembagaan. Sigi Pertanian Asia Kedua (The Second Asian Agricultural Survey) 

yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia melaporkan bahwa laju kemajuan menuju 

ke modernisasi pertanian terkendala oleh ketidak-tersediaan teknologi yang sesuai dan 

lingkungan kelembagaan yang tidak baik bagi pekerjaan petani (Taylor, 1980). Kriteria 

pemilihan teknologi yang diunggulkan menjadi faktor penentu keselamatan sumberdaya 

tanah. 

 Strategi pembangunan yang biasa diterapkan di negara-negara sedang berkembang 

ialah lewat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah negara sedang 

berkembang memandang teknologi lebih sebagai syarat bagi memperoleh keuntungan 

daripada untuk meringankan kemiskinan. Fakta lain ialah di banyak negara sedang 

berkembang cabang eksekutif pemerintahan merajai di atas kedua cabang yang lain, yaitu 

legislatif dan judikatif. Maka eksekutif berperan utama dalam merumuskan kebijakan 

nasional dan dalam menetapkan prioritas nasional. Konsekuensinya ialah kepentingan 

umum dan keadilan umum dalam pemberian hak tidak memperoleh perhatian wajar. Di 

dalam keadaan seperti itu, kebijakan dan prioritas lebih cenderung untuk menampung 

aspirasi dan tujuan bisnis daripada untuk melayani keseluruhan perspektif umum dan 

penagihan (distribution) pendapatan dan kekayaan (Notohadiprawiro, 1991). 

Kecenderungan semacam ini banyak dijumpai di Indonesia. Lahan pertanian yang sudah 

mapan digusur untuk dijadikan kawasan industri, perumahan mewah, hotel berbintang dan 

rekreasi serta olahraga elit. Pergusuran semacam ini juga terjadi atas lahan yang berfungsi 

lindung. Reklamasi pantai untuk kepentingan bisnis besar tanpa disertai AMDAL yang 

benar juga telah menggejala. Sejak semula HPH dan HTI pada umumnya tidak pernah 

dilaksanakan menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Akibat dari ini semua ialah 

keselamatan dari sumberdaya tanah jauh dari terjamin.  

 Di depan telah diajukan empat fungsi pokok tanah yang menjadi rujukan penilaian 

keselamatan sumberdaya tanah. Penggunaan lahan untuk kawasan industri, perumahan, 

hotel, dsb. mengakibatkan  tanah kurang atau tidak lagi menjalankan fungsi-fungsinya. 

Meskipun penggunaan lahan untuk budidaya tanaman tidak dengan sendirinya menjamin 
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keselamatan sumberdaya tanah, namun kementakan (probability) kesematannya tetap jauh 

lebih besar daripada untuk penggunaan yang lain. Maka laju penggusurannya perlu pula 

diperhitungkan dalam menilai keselamatan sumberdaya tanah.  

 Setiap tahun ada lahan pertanian yang diambil alih oleh penggunaan tanpertanian, 

baik lahan beririgasi, tadah hujan, maupun perikanan darat, khususnya tambak. Di 

Indonesia  tidak tersedia data mengenai luas lahan pertanian yang digusur oleh penggunaan 

tanpertanian. Statistik Indonesia yang disusun oleh Biro Pusat Statistik hanya mencatat dua 

rumah dan industri yang dibangun. Jumlah rumah pun terbatas yang dibangun oleh Perum 

Perumnas, serta oleh REI dan swasta dengan kredit BTN. Tidak mencakup pembangunan 

kawasan hunian mandiri sebangsa Bumi Serpong Damai, Lippoland, Citraland, dll. 

 Berdasarkan jumlah rumah yang dibangun sejak tahun 1977 sampai tahun 1993 

(BPS 1982 & 1993) dan dengan perkiraan luas rerata lahan yang ditempati sebuah rumah 

tinggal Perumnas 100 m2, REI-BTN 300 m2, dan swasta-BTN 500 m2, luas lahan yang 

ditempati perumahan dalam 15 tahun terakhir adalah 47.575 ha. Ini berarti setiap tahun ada 

3172 ha lahan pertanian yang beralih ke perumahan. Dari perumahan yang dibangun, 82 % 

berada di Jawa, berarti setiap tahun 2602 ha lahan Jawa hilang dari fungsi produksi 

pertanian. Hadiwiguno (1989) mengajukan perhitungan teoritis, berdasarkan keadaan 

dalam kurun waktu 1980-1983. Laju pertambahan rumah tangga ialah 2,1% setahun, berati 

635.529 buah setiap tahun. Dengan asumsi bahwa setiap rumah tangga baru memerluka 

lahan untuk tempat tinggal seluas 300 m2 maka setiap tahun diperlukan lahan seluas 19000 

ha. Jawa akan menampung 46 %, Sumatera 28%, Kalimantan 10% dan Sulawesi 8%.  

Kawasan hunian mandiri jauh lebih luas karena tidak hanya terdiri atas perumahan, 

akan tetapi dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti rekreasi, olah raga, taman, 

perbelanjaan dan perdaganan (plaza, mall). Barang kali luas rerata satu-satuan kawasan 

hunian mandiri dapat diambil 250 ha dengan jumlah rerata rumah tinggal 300 buah. Luas 

lahan setara setiap rumah tinggal menjadi sekitar 8000 m2 .   

Jumlah pabri sedang-besar pada tahun 1991 tercatat 16.494 buah, dan pabrik kecil 

122.681 buah (BPS 1993). Kalau diasumsikan bahwa satu pabrik sedang-besar secara 

rerata menempati lahan 1 ha dan satu pabrik kecil 0,1 ha, maka luas lahan seluruhnya yang 

ditempati indusstri menurut angka 1991 ialah 28.762 ha. Antara tahun 1980 dan 1991 

pertambahan tahunan jumlah pabrik sedang-besar ialah 764 buah.Antara tahun 1979 dan 

1991 pertambahan tahunan jumlah pabrik kecil ialah 805 buah (BPS, 1982 & 1993). Jadi, 

kesetaraan pertambahaan tahunan luas lahan yang ditempati industri ialah 845 ha. 
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Dengan asumsi bahwa : 

1. Dari 19000 ha setahun menurut Hadiwigeno untuk perumaham rumah tangga baru 3000 

ha terpenuhi dengan rumah-rumah perumnas, REI-BTN dan swasta-BTN menurut 

perkiraan terdahulu, dan dari sisanya yang 16000 ha yang benar-benar terbangun 

adalah separonya, maka untuk perumahan diperlukan setiap tahun lahan seluas 11000 

ha. 

2. Setiap tahun dibangun 5 kawasan hunian mandiri, berarti diperlukan lahan seluas1250 

ha. 

3. Untuk industri setiap tahun diperlukan lahan seluas 850 ha sesuai perkiraan terdahulu. 

 Maka luas lahan setiap tahun yang akan lepas dari produksi pertaniaan ialah 11.000 

+ 1250 + 850 = 13.100 ha. Dalam luas ini belum terhintung luas lahan yang dilepaskan 

untuk kawasan pariwisata, padang golf, pemekaran kota dan jaringan jalan raya (jalan tol). 

Barangkali tidak akan jauh melesetv dari kennyataan kalau diperkirakan bahwa luas lahan 

pertanian yang beralih fungsi ke tanpertanian setiap tahun berkisar antara 15.000 dan 

20.000 ha (dikutip dari perhitungan Notohadiprawiro, 1995).   

Perkiraan ini sesuai dengan angka yang dikemukakan oleh Bank Dunia pada tahun 

1990 bahwa Indonesia setiap tahun memerlukan 10.000 ha lahan pertanian untuk 

perumahan saja. Laporan USDA mengatakan bahwa pulau Jawa setiapa tahun kehilangan 

hampir 20.000 ha lahan pertanian untuk menampung pertumbuhan perkotaan. Luas lahan 

yang hilang ini setara dengan kehilangan produksi beras yang dapat memenuhi kebutuhan  

378.000 orang penduduk Indonesia (Gardner, 1996).  

Dalam menghadapi penyusutan lahan pertanian yang berlangsung terus maka untuk 

dapat mempertahankan swasembada pangan dan menumbuhkan kemampuan berperan 

dalam pasar dunia, ada dua jalan yang dapat ditempuh pertanian, yaitu intensifikasi 

pengusahaan lahan di Jawa dan perluasan lahan pertanian ke luar Jawa. Kedua jalan berarti 

meningkatkan penerapan teknologi. Tanah-tanah yang baik terbatas hamparannya dan 

terutama terdapat di Jawa dan Bali. Sebagian besar tanah di Indonesia, terutama di Jawa 

dan Bali, berharkat piasan (marginal) atau rendah bagi pertanian, khususnya untuk 

pertanian pangan. Tanah-tanah itu termasuk ordo ultisol, oksisol, spodosol, histosol dan 

sebagian termasuk ordo inseptisol. Agihannya adalah sebagai berikut (dihitung dari angka-

angka Muljadi & Soepraptohardjo, cit. Sudjadi, 1984). 
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Wilayah Luas dalam juta ha Persen luas wilayah 

Jawa 

Sumatera 

Kalimantan 

Sulawesi 

Irian Jaya 

Indonesia 

3 

37 

47 

4 

39 

130 

24 

78 

87 

23 

91 

68 

 

Sudah barang tentu hambatan tanah dapat disingkirkan dengan menerapkan 

teknologi produksi sepadan. Akan tetapi kecenderungan sekarang ialah menerapkan di 

mana-mana teknologi produksi kimiawi seperti yang berhasil diterapkan di Jawa dalam 

mencapai swasembada beras. Teknologi revolusi hijau padi tersebut tidak cocok bagi 

tanah-tanah piasan. Bahkan di tanah-tanah terpilih di Jawa saja, kemanjurannya mulai 

merosot setelah 20 tahun diterapkan, sehingga pada masa akhir-akhir ini swasenbada beras 

kita mulai goyah. Pada tanah-tanah piasan, apalagi yang berharkat rendah, teknologi 

revolusi hijau yang berasaskan intervensi kimiawi harus melibatkan pemupukan lebih berat 

dengan pupuk-pupuk kimia, termasuk yang memasok unsur-unsur hara mikro, pengapuran 

berat, dan irigasi besar-besaran. Dampak atas sumber daya tanah dan air menjadi lebih 

berat yang menjurus ke pendegradasian tanah dan air pada khususnya dan lingkungan pada 

umumnya. Disamping itu akan terlibat subsidi banyak pada sarana produksi, kredit usaha, 

dan harga (price support) pada hasil produksi. Semua ini akan menyebabkan efisiensi 

produksi usaha tani rendah, membuat nilai tukar petani menjadi semu, dan memberatkan 

pembiayaan publik (public speaking) (Notohadiprawiro, 1995).   

Teknologi untuk pertumbuhan ditujukan lebih ke arah mencari keuntungan 

daripada untuk meringankan kemiskinan (Notohadiprawiro, 1991). Dalam pertanian, 

kemiskinan menjadi sebab utama petani tidak mungkin melaksanakan konservasi 

sumberdaya tanah. Pada gilirannnya, degradasi sumberdaya tanah menjadi sebab dasar 

kemiskinan petani.   

Irigasi merupakan salah satu teknologi paling kuno yang menjadi pendukung utama 

pemajuan masyarakat manusia selama beberapa ribu tahun (Postel, 1989). Akan tetapi 

irigasi pula yang menjadi sebab keruntuhan sejumlah peradaban kuno karena kerusakan 

tanah oleh irigasi. Kerusakan tanah yang paling meluas timbul dari penumpatan air 
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(waterlogging) dan dari penggaraman tanah karena irigasi. Dalam kawasan iklim basah, 

irigasi tanpa dilengkapi dengan sistem pengatusan cukup akan secara berangsur 

mendangkalkan air bumi yang berada di bawah lahan yang diirigasi. Dalam kawasan iklim 

kering, evaporasi air irigasi di permukaan tanah atau dekat di bawah permukaan tanah akan 

secara berangsur melonggokkan garam-garam yang semula terlarut dalam air irigasi.  

Pendangkalan air bumi yang berlebihan mendatangkan penumpatan air yang 

menyebabkan tanah tergleisasi yang menurunkan mutunya. Tanah menjadi kahat oksigen 

yang dapat mematikan tanaman yang tidak teradaptasi pada suasana tanah semacam itu. 

Penumpatan air juga membahayakan tanaman dan edafon karena meningkatkan kadar 

Mn2+ , Fe2+ dan  H2S dalam tanah sehingga bersifat meracun. Ketersediaan hara mikro Zn 

dan Cu cenderung menurun. Nitrogen banyak hilang karena dinitrifikasi menjadi N2 dan 

N2O yang terbang ke atmosfer. Gas N2O adalah salah satu gas rumah kaca dan penyebab 

terbentuknya hujan masam. Kedua peristiwa ini pada gilirannya menyebabkan penurunan 

harkat tanah. Tanah tumpat air jika menghasilkan gas CH4 yang juga merupakan salah satu  

gas rumah kaca. Jadi irgasi juga dapat berdampak buruk atas lingkungan (Patrick, Jr. & 

Reddy, 1978; Tan, 1994). Irigasi yang disertai pemupukan nitrogen berat, sperti kebiasaan 

di daerah-daerah intensifikasi padi sawah di Indonesia, meningkatkan bahaya yang 

berkaitan dengan gas N2O. Hal ini belum pernah diperhatikan di Indonesia.  

Pelonggokan garam yang bersangkutan dengan irigasi dikawasan iklim kering, 

meningkatkan tekanan osmosis dalam tanah yang menyebabkan terhambatnya penterapan 

lengas tanah beserta unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya oleh akar tanaman. 

Bahkan tanaman dapat mati karena peninggian tekanan osmosis yang berlebihan karena 

plasmolisis sel-sel akar. Garam yang terbawa aliran limpas akan mencemari badan-badan 

air permukaan, yang selanjutnya akan dapat merusak habitat akuatik.  

Menurut catatan Bank Dunia (Postel, 1992), setiap tahun ada lahan beririgrasi yang 

tersingkir karena kerusakan berat tanah, baik karena tumpat air maupun karena 

penggaraman. Di seluruh dunia diperkirakan sekitar 25 juta  ha  tanah beririgasi, yaitu 

lebih  dari 10 %  luas totalnya, yang nerosot produktivitasnya karena pelonggokan garam.. 

Penggaraman tanah meluas dengan laju  1 – 1,5 juta ha  setahun, kira-kira separo laju 

perluasan lahan irigasi  baru. Meksiko telah kehilangan panen tahunan biji-bijian pangan 

sebanyak 1 juta ton, suatu jumlah yang cukup untuk memberi makan 5 juta penduduknya. 

RRC, India, Iran, Pakistan, dan Irak mengalami kemunduran paanen gawat karena 15 juta 
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ha tanah mereka terkena penggaraman. Karena tumpat air dan penggaraman, panen 

pertanaman utama di Mesir  dan Pakistan menurun sebanyak 30 %.  

Menurut keadaan pada tahun 1989, Indonesia berada pada urutan keenam setelah 

RRC, India, Rusia, Amerika Serikat, dan Pakistan dalam hal luas bersih lahan beririgasi 

yaitu 7.550.000 ha. Yang dimaksud dengan luas bersih ialah luas kawasan irigasi, tidak 

memperhitungkan luas petak yang beririgasi berulang untuk pertanaman ganda. Proporsi 

lahan beririgasi terhadap seluruh lahan pertranaman di Indonesia ialah 36 %. Proporsi 

dunia ialah 16 %. Lahan pertanaman selebihnya diusahakan secara tadah hujan. Indonesia 

termasuk negara-negara yang mengandalkan lebih dari separo produksi pangan domestik 

pada lahan beririgasi ( Postel, 1992 ). 

 

Kebijakan 

Tentu banyak pernyataan-pernyataan pejabat negara yang disampaikan pada 

berbagai kesempatan yang dapat dikutip untuk menggambarkan kebijakan nasional 

mengenai pemanfaatan sumberdaya lahan. Kebijakan tersebut cukup kiranya ditunjukkan 

dengan mengutip beberapa bagian dari pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia 

Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal  16 Agustus 1988 

sebagai berikut.    

“Pengalaman pembangunan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa pembangunan 

dapat merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sebab itu dalam memantapkan 

landasan pembangunan  menuju tinggal landas nanti, segala upaya pembangunan 

sekaligus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kelestarian kemampuan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup tadi. Dengan ini kita menunjukkan tanggung 

jawab kepada generasi-generasi yang akan datang, karena kita tetap akan meninggalkan 

bumi yang subur”.  

“Dalam melaksanakan pembangunan pertanian kita manfaatkan secara efisien 

segala sumberdaya yang ada dan yang dapat kita kembangkan. Semuanya ini kita 

laksanakan sehingga menjadi upaya yang terpadu dan saling menunjang dengan 

pembangunan di sektor lain terutama pembangunan industri, pembangunan daerah dan 

pedesaan, transmigrasi, serta upaya memelihara kemampuan sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. Pembangunan pertanian akan didukung oleh pengaturan tata 

ruang dan tata guna tanah agar penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak 
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atas tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha-usaha pertanian serta 

benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata”. 

 

Ulasan  

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dikemukakan secara jelas 

memberikan jaminan kuat bagi keselamatan sumberdaya tanah. Akan tetapi tanpa upaya 

penagakan (enforcement) secara sungguh-sungguh dan panggah, peraturan perundang-

undangan dan kebijakan baru memperlihatkan niat baik pemerintah. Kenyataan berupa 

peristiwa-peristiwa yang biasa menimpa lahan pertanian dan teknologi pengembangan 

lahan yang biasa diterapkan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dan kebijakan belum 

sejalan dengan niat baik itu. Keadaan ini sekaligus membuktikan bahwa kebijakan 

pertumbuhan ekonomi tinggi yang dianut oleh Indonesia mengalahkan niat menyelamatkan 

sumberdaya tanah. Peraturan perundang-undangan dapat diabaikan atau ditafsirkan secara 

lain untuk memberikan angin lebih besar kepada usaha-usaha yang mampu memberikan 

pangsa besar kepada pertumbuhan ekonomi tinggi. Usaha-usaha seperti itu biasanya 

merasa tidak perlu mengindahkan konservasi sumberdaya alam alam pada umumnya dan 

sumberdaya tanah pada khususnya.  

Sejalan dengan konsep pertumbuhan maka dalam pertanian, terutama pertanian 

pangan dan khususnya padi sawah, hasil panen dan produksi total dijadikan sasaran pokok, 

yang harus dapat dicapai dalam waktu singkat. Sikap ini kemudian tumbuh menjadi suatu   

obsesi berkenaan dengan swasembada beras. Maka  takaran pupuk kimia tinggi menjadi 

keharusan setiap kali tanam dan intensitas pertanaman ditingkatkan dengan irigasi. Dengan 

demikian jumlah pupuk kimia yang dimasukkan ke dalam tanah setiap tahun tinggi sekali. 

Sebelum akhir-akhir ini, program pemupukan dipaketkan, sehingga setiap petak lahan 

tanpa perduli jenis tanahnya memperoleh jatah pupuk yang sama. Ini menyebabkan banyak 

tanah yang memperoleh pupuk berlebihan. Kemungkinan kecil ada tanah yang 

memperoleh jatah pupuk kurang karena aras paket dibuat tinggi.  

Dimana-mana harus dicetak sawah, termasuk di daerah beriklim kering seperti 

NTB bagian timur, NTT, dan Timor-Timur, tanpa memperhitungkan kecukupan cadangan 

air dan tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya persaingan perolehan air dengan 

sektor tanpertanian, khususnya untuk memenuhi keperluan air domestik. Perluasan 

hamparan lahan beririgasi ke daerah beriklim kering menyebabkan tanah di daerah itu 

rentan penggaraman perluasan irigasi intensif ke daerah beriklim basah seperti Sumatra, 
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Kalimantan, dan Jawa Barat, menyebabkan tanah di daerah itu rentan tumpat air. Perluasan 

irigasi dengan pembangunan waduk sebetulnya juga menyingkirkan luasan lahan hulu 

tertentu dari fungsi produksi, yang tidak dengan sendirinya dapat terkompensasi oleh 

perubahan yang terjadi di lahan hilir yang memperoleh irigasi berupa perluasan lahan yang 

dapat ditanami, peningkatan intensitas pertanaman, peningkatan hasilpanen , dan kepastian 

panen. Kiblat produksi lahan hulu berbeda dengan lahan hilir. Irigasi lahan hilir berakiblat 

kepada produksi pangan, khususnya beras, sedang lahan hulu berkiblat kepada produksi 

hortikultura dan pengusahaan pertanaman tahunan.  

Di Indonesia sekarang terdapat 53 buah waduk yang dibangun sejak tahun 1914 

sampai dengan tahun 1992 (DRN Kelompok. II, 1994). Kalau luas rerata waduk diambil 

6000 ha maka luas lahan produksi yang hilang karena ditempati waduk ialah 318.000 ha. 

Angka ini merupakan perkiraan konservatif. Jumlah luas sesungguhnya dapat lebih besar.  

Penanganan pertanian menurut asas pertumbuhan ekonomi tinggi tampak jelas 

sekali pada program perluasan lahan padi sawah seluas satu juta ha di lahan basah  

pedalama Kalimantan Tengah. Kriteria rancangbangun pengembangan lahan ialah: (1) 

mengkompensasi kehilangan lahan sawah di Jawa karena alih fungsi ke tanpertanian, (2) 

berskala maha besar, (3) berproduksi penuh dalam waktu singkat, dan (4) transformasi 

lahan bersifat deterministik dan serbasama. Penggunaan kriteria rancangbangun seperti ini 

membawa risiko kerusakan tanah yang besar, lebih-lebih di lahan basah yang pada 

dasarnya merupakan suatu ekosistem yang rapuh. Asas pertumbuhan ekonomi tibggi 

bertentangan dengan asas agroekosistem  yang menjadi landasan utama pengembangan 

budidaya tanaman. Asas pertumbuhan ekonomi tinggi dapat diterapkan  pada kegiatan 

pascapanen karena kegiatan ini tidak menyangkut lingkungan alami. 
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