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MENCERAPI ULANG TRIDARMA ILMU TANAH1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Tridarma Perguruan Tinggi 

Darma berarti kewajiban atau tugas hidup (Poerwadarminta, 1976). Perguruan 

Tinggi mengemban tiga darma, yaitu pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia 

terdidik. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, 

teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan 

masyarakat (PP RI 30/1990 pasal 3). Menghasilkan manusia terdidik bermakna 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan 

dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional (PP RI 30/1990 pasal 2 ayat 1). 

Tridarma merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan mendukung. Pelaksa-

naan salah satu darma tidak akan memuaskan apabila pelaksanaan kedua darma yang lain 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahan pengajaran tidak akan andal dan kiblat 

pengabdian kepada masyarakat tidak akan paut apabila tidak ditopang oleh hasil penelitian 

yang sahih. Fakta empirik yang ditemukan di lapangan atau dalam masyarakat membuat 

bahan pengajaran menjadi aktual dan mengembangkan program penelitian yang koperatif, 

terapan dan bergatra humanistik. Pendidikan yang membentuk kecerdasan dan kearifan 

yang unggul menjamin hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bernilai 

tinggi. 

Cerapan Umum Tentang Ilmu Tanah 

Pada umumnya, orang menganggap ilmu tanah sebagai bagian tidak terpisahkan 

dan ilmu-ilmu pertanian. Maka mata ajaran ilmu tanah tanpa kecuali berada dalam 

                                                            
1 Pekan Ilmiah Mahasiswa Ilmu Tanah Nasional 1997. Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Ilmu 
Tanah Fakultas Pertanian UGM di Yogyakarta, 18-22 Juli 1997. 
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kurikulum pengajaran pertanian. Dalam struktur birokrasi di mana pun, masalah tanah 

ditangani oleh lembaga pertanian. Jadi, matra hakiki tanah adalah pertanian. Penelitian 

tanah menjadi bagian dari penelitian pertanian. Hakikat tanah bagi masyarakat berada di 

dalam hakikat pertanian. 

Kita semua mengakui bahwa ilmu tanah lahir, besar dan dewasa di bawah asuhan 

pertanian. Ilmu tanah dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar yang mem-

banggakan berkat pembinaan pertanian. Mudahlah dimengerti mengapa cerapan umum 

tentang ilmu tanah sebagai anak asuh pertanian masih tetap galib (prevailing) di kalangan 

masyarakat umum dan birokrasi, bahkan di kalangan pendidik dan pakar tanah sendiri. 

Cerapan galib dengan sendirinya mengendalikan pelaksanaan tridarma ilmu tanah. 

Untuk belajar ilmu tanah, orang harus masuk sekolah pertanian atau fakultas pertanian. 

Kebanyakan waktu, tenaga dan dana dicurahkan untuk meneliti kesuburan tanah, 

ketersediaan hayati hara (bioavailability of nutrients), saling-tindak tanah-pupuk, nasabah 

tanah-tanaman-air, dll. penelitian yang memperlakukan tanah sebagai medium tumbuh 

tanaman. Pengabdian ilmu tanah kepada masyarakat terbatas kepada petani, perusahaan 

pertanian, dll. urusan yang menyangkut tanam-menanam dan tanah pertanian. 

 

Paradigma Ilmu Tanah 

Dalam banyak kejadian dewasa ini, ilmu tanah sudah “melanggar” batas 

bawaannya. Hubungan keilmuannya sekarang sudah menjangkau bidang-bidang jauh di 

luar pertanian. Di kalangan para pakar tanah mulai muncul gagasan yang mempertanyakan 

keterkaitan mutlak ilmu tanah dengan pertanian. Dr. F.P. Miller, presiden SSSA 1991, 

bahkan menegaskan bahwa keterkaitan ilmu tanah dengan pertanian membatasi 

pemanfaatan sepenuhnya kapasitas yang dimiliki ilmu tanah menangani bincangan utama 

(major issues) yang mewarnai ilmu dan masyarakat (Miller, 1991). Keperluan 

pembaharuan paradigma ilmu tanah juga diajukan oleh Notohadiprawiro (1993). 

Dalam kenyataan, ilmu tanah dapat menyumbang banyak kepada pengajian dan 

pemikiran berbagai ilmu atau disiplin lain. Ilmu tanah telah menyumbang kepada arkeologi 

(Limbrey, 1975; Foss & Collins, 1987; Collins, dkk., 1995); pengajian lingkungan kuarter 

(Tedrow, 1973; van Zinderen Bakker & Butzer, 1973; Mulcahy & Churchward, 1973; 

Zonn, 1973; Notohadiprawiro, 1980); geomorfologi (Birkeland, 1974; Gerrand, 1981); 

geologi militer (Whitmore, Jr., 1950); pengembangan kota, konstruksi jalan raya, 

perencanaan kawasan rekreasi, dan penaksiran pajak (Bartelli, dkk., 1966); pengajian 
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pencemaran dan perencanaan sanitasi lingkungan (Hammer, 1992; Yong, dkk., 1992; Sri 

Nuryani & Notohadiprawiro, 1994; Ross, 1994). 

Ilmu tanah tidak dapat tinggal statik selagi pengalaman baru didapat, bincangan 

meluas, dan pengetahuan serta teknik baru berkembang dalam ilmu-ilmu lain. Ilmu tanah 

hanya dapat dimajukan dengan cerapan baru. Tanah bukan medium pertumbuhan tanaman 

semata, melainkan merupakan pula suatu ekosistem, suatu tampakan hakiki bentanglahan, 

penyusun geosfer, salah satu anasir asasi lingkungan, suatu sistem energi bumi, dan suatu 

sumberdaya. 

Dengan pembaharuan cerapan, ilmu tanah dapat memainkan peranan luas dalam 

kehidupan masyarakat. Pelayanan yang dapat diberikan oleh ilmu tanah tidak lagi terbatas 

pada kebutuhan pertanian dan yang berkaitan dengan pertanian. Perluasan bidang 

pelayanan ilmu tanah yang telah terjadi, yang sedang berlangsung, atau yang dapat 

diharapkan akan dialami, meminta pemikiran ulang paradigma ilmu tanah. Ilmu tanah 

memerlukan suatu paradigma baru yang dapat membuka peluang terbaik bagi 

pengembangannya (Notohadiprawiro, 1993). 

 

Tridarma Ilmu Tanah 

Menurut Kuhn yang menganut rasionalisme, paradigma adalah gagasan, 

kepercayaan, pandangan, atau sikap yang membimbing pangamatan dan eksperimen lewat 

pengaruh bujukannya (persuasive influence) atas ilmu yang dijalankannya (Chalmers, 

1982). Jadi, paradigma adalah suatu rangka anggitan tertentu (particular conceptual 

framework) yang digunakan memandang dan memerikan dunia. Setiap ilmu yang sudah 

mapan mempunyai paradigma, yang dianut oleh seluruh masyarakat kepakaran dan ilmu 

bersangkutan. Mempersoalkan paradigma menandakan bahwa ilmu bersangkutan sedang 

mengalami krisis jatidiri, yang hanya dapat dimapankan kembali dengan memberikan 

kepadanya paradigma baru. Penggantian paradigma yang memperbaharui jatidiri suatu 

ilmu dapat berlangsung secara revolusi atau evolusi. Menurut wawasan rasionalis, 

pembaharuan jatidiri mesti berlangsung secara revolusi, karena berkenaan dengan 

perubahan alam pikiran. Akan tetapi menurut wawasan induktivis, yang percaya bahwa 

ilmu maju secara kumulatif, pembaharuan jatidiri berlangsung secara evolusi, setapak demi 

setapak. 

Melihat fakta yang berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan 

masyarakat, sudah saatnya ilmu tanah menganut paradigma baru. Dengan paradigma baru, 
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pelaksanaan tridarma ilmu tanah mengikuti jalur-jalur baru, yang memberikan peluang 

lebih besar bagi pengembangan ilmu tanah. Statuta Universitas Gadjah Mada dalam 

Mukadimahnya mengamanatkan “Pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mem-

peroleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan obyektif” dan "…hasil 

manusia harus dipergunakan untuk keadaban, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia 

sendiri…". Dengan demikian pembaharuan jatidiri ilmu tanah memperoleh pijakan kuat, 

setidak-tidaknya di Universitas Gadjah Mada. 

Tridarma ilmu tanah, yang merupakan jabaran tridarma perguruan tinggi, menjadi 

anutan kegiatan akademik dalam ilmu tanah. Kegiatan tersebut membentuk suatu persi- 

nambung (continuum) sebagai berikut: 

litbang → iptek → pendidikan → panyuluhan → implementasi → hasil → keuntungan/faedah 

 

Penelitian dan pengembangan (litbang) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) yang menjadi bahan ajaran dalam pendidikan. Hasil pendidikan diabdikan kepada 

masyarakat lewat penyuluhan untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Hasil implementasi diterima masyarakat sebagai suatu keuntungan atau faedah. 

Suatu jalur panting implementasi hasil pendidikan dalam masyarakat ialah KKN. 

Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan penyuluhan adalah trisula pemba-

ngunan. Tidak ada lembaga lain yang memiliki trisula pembangunan, kecuali perguruan 

tinggi. Maka sudah sepantasnyalah perguruan tinggi memainkan peranan kepemimpinan 

dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan tridarma ilmu tanahnya perguruan tinggi 

harus dapat memimpin pengembangan ilmu tanah dan membuat ilmu tanah berguna bagi 

segala gatra kehidupan masyarakat. 

Ilmu ada dan berkembang karena penelitian. Maka penelitian adalah darma dasar 

perguruan tinggi, dan karena itu menjadi tugas wajib para pengajarnya melaksanakan 

penelitian dan melatihkannya kepada para mahasiswa sejak jenjang pendidikan S1. 

Sebetulnya kurikulum pada setiap jenjang pendidikan formal sejak TK perlu me-

muat latihan penelitian, yang tentu saja disepadankan dengan tingkat perkembangan nalar 

anak didik. Dengan demikian para lulusan SMU dan SMK yang memasuki PT tidak lagi 

canggung mengikuti latihan penelitian, bahkan tidak lagi canggung merencanakan dan 

membuat penelitian sendiri. 

Ilmu yang terdiri atas fakta dan teori berfungsi menjelaskan dan meramalkan 

kejadian, dan dengan kedua fungsi tersebut ilmu memperoleh kesanggupan mengen- 
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dalikan keadaan. Dengan darma pendidikan, ilmu diajarkan kepada para mahasiswa untuk 

menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berdedikasi keilmuan tinggi, dan pada 

gilirannya sanggup menyebarluaskan ilmu dan mengembangkannya lebih lanjut. Hasil 

penelitian dari ilmu yang dikembangkan dijabarkan melalui darma pengabdian kepada 

masyarakat menjadi tindakan-tindakan praktis untuk melayani kebutuhan masyarakat luas. 

Tridarma perguruan tinggi tidak dapat dipenggal-penggal karena merupakan suatu 

kesatuan utuh. Menjadikan perguruan tinggi sebuah “research university” mengubah 

hakikat perguruan tinggi menjadi lembaga penelitian semata-mata, yang tentu saja tidak 

dapat diterima. Perguruan tinggi harus tetap berpijak pada tridarmanya. Justru keterpaduan 

penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat merupakan keunggulan 

perguruan tinggi, yang tidak dimiliki lembaga lain apa pun. 

Dalam hal tridarma ilmu tanah, penelitian tanah sampai sekarang, termasuk pem- 

buatan skripsi S1, tesis S2, dan disertasi S3, terlalu berkiblat kepada pertanian. Hal ini 

perlu diubah, sehingga mencakup segala bidang layanan ilmu tanah. Pengajaran ilmu tanah 

harus dapat memapankan dan mengembangkan dalam diri anak didik cakrawala yang lebih 

luas dan lebih jauh daripada sekadar pertanian. Dalam mengabdikan ilmu tanah kepada 

masyarakat harus tidak terbatas pada masalah-masalah pertanian saja, meskipun masalah-

masalah pertanian sampai waktu ini masih meminta perhatian terbesar. Dengan paradigma 

baru, kurikulum ilmu tanah perlu dibenahi. Liwat kurikulum yang dibenahi, lapangan kerja 

terbuka lebih luas bagi lulusan pendidikan ilmu tanah. 

 

Peranan Mahasiswa Ilmu Tanah 

Hasil pelaksanaan tridarma ilmu tanah ditentukan oleh peranan bersama pengajar 

dengan pelajar dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang tersedia berdasarkan penghayatan hakikat ilmu dan teknologi 

tanah. Seberapa besar peranan yang dapat dimainkan mahasiswa ilmu tanah ditentukan 

oleh seberapa mampu mereka menjabarkan hakikat tridarma ilmu tanah. Kemampuan 

tersebut tidak hanya berarti mahasiswa harus pandai membangkitkan kemampuan diri 

untuk secepatnya menguasai ilmu tanah, akan tetapi berarti pula pandai mengembangkan 

pemikiran holistik dan serbacakup (comprehensive) tentang tanah. Tanah tidak hanya 

dipandang dari gatra biofisik, akan tetapi perlu pula dipandang dari gatra sosial, ekonomi, 

bahkan budaya. Mahasiswa ilmu tanah dapat berperan penting dalam mengangkat derajat 

dan martabat rakyat pedesaan liwat kegiatan kerja lapangan (KL) dan kuliah kerja nyata 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 
 

 6

(KKN) yang bersifat kurikuler, dan liwat kegiatan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) yang bersifat ekstrakurikuler. Program-program semacam ini sampai sekarang 

belum tergarap secara baik dan panggah (consistent). 

Kurikulum ilmu tanah dibuat oleh pemerintah. Maka di sini tidak ada tempat bagi 

prakarsa mahasiswa. Barangkali masih dapat disisipkan prakarsa mahasiswa dalam KKN. 

Tempat luas bagi penampungan prakarsa mahasiswa ialah program-program ekstra-

kurikuler. Tempat inilah yang harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa 

ilmu tanah. Prakarsa dapat disalurkan liwat kesertaan mahasiswa dalam kegiatan LSM, 

atau liwat keanggotaan mahasiswa dalam suatu LSM. Dapat juga prakarsa-prakarsa 

semacam itu dikembangkan dalam suatu organisasi mahasiswa ilmu tanah. Dengan jalan 

ini organisasi mahasiswa dapat berfungsi sebagai mitra perguruan tinggi pada khususnya 

dan sebagai mitra pemerintah pada umumnya. Apabila perguruan tinggi dapat 

mengarahkan kegiatan kurikuler KL dan KKN ke sasaran yang sama dengan sasaran 

organisasi mahasiswa, dapat dikembangkan kerjasama sinergistik antara perguruan tinggi 

dan organisasi mahasiswa. Jalur interaksi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi 

mahasiswa untuk menyampaikan gagasan-gagasan inovatif kepada perguruan tinggi, yang 

barangkali berguna untuk membenahi kepautan (relevance) kurikulum dengan fakta 

lapangan dan kebutuhan yang dirasakan benar-benar oleh masyarakat. Liwat hubungan 

semacam ini mahasiswa ilmu tanah dapat menyumbang secara tidak langsung kepada 

perbaikan mutu pendidikan ilmu tanah. 

Ada satu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyumbang banyak kepada 

perbaikan mutu lulusan dari suatu kurikulum pendidikan ilmu tanah. Kegiatan yang sampai 

sekarang baru sedikit sekali dimanfaatkan ialah menyelenggarakan secara tetap lomba 

pengharkatan lahan (land judging contest). Pengharkatan lahan merupakan intisari 

keterampilan menerapkan ilmu tanah secara lengkap. Dalam lomba ini mahasiswa ilmu 

tanah pada tingkat nasional saling diadu kemahirannya menerapkan ilmu tanah secara 

serbacakup, dilatih memandang setiap masalah tanah secana holistik, dan dibiasakan 

memperlakukan tanah sebagai suatu gejala lapangan yang bermatra ruang dan waktu. 

Memandang setiap masalah tanah secara holistik berguna mengembangkan suatu 

cerapan (perception) bahwasanya tanah sebagai salah satu komponen lahan berada dalam 

nasabah (relationship) interaktif terus menerus dengan komponen-komponen lahan yang 

lain. Pandangan holistik menumbuhkan konsep menyistem (systemic) dalam menangani 
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masalah tanah. Pengharkatan tanah tidak mungkin dilepaskan dari keterkaitannya dengan 

keadaan lingkungannya. 

Memperlakukan tanah sebagai suatu gejala lapangan yang bermatra ruang dan 

waktu berguna untuk mengembangkan tiga segi nalar dalam ilmu tanah, yaitu  

1. Tanah merupakan gejala lapangan, berarti segala penemuan ciri dan perilaku tanah 

harus ditafsirkan berdasarkan hakikat tanah menurut pedogenesis. 

2. Tanah bermatra ruang, berarti makna ciri dan perilaku tanah bergantung pada 

kedudukannya di bentanglahan (landscape). 

3. Tanah bermatra waktu, berarti tanah merupakan suatu gejala dinamis, yang kema-

ujudannya (existence) bertumpu pada proses, sehingga putusan tentang kesesuaian 

tanah untuk suatu penggunaan tertentu selalu harus diterima dengan pengertian 

stokastik. 
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