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MEMPERBAHARUI PARADIGMA ILMU TANAH DALAM KONTEKS 
REFORMASI PERTANIAN DAN PENJABARANNYA DALAM KURIKULUM1 

 

Tejoyuwono Notohadikusumo 

 

Sejarah Perkembangan Ilmu Tanah 

 Pengenalan terdini akan tanah sebagai suatu ujud terpaparkan dalam penjelasan 

Aristoteles tentang keempat bentuk atau keadaan asali bahan alam semesta, yaitu api, 

udara, air, dan bumi. Unsur-unsur tersebut dipandang selaku pengemban mutu. Namun 

demikian baru pada akhir abad ke-19 ada suatu pengetahuan yang dikenali sebagai ilmu 

tentang tanah. Tanah dipelajari sebagai piranti mencapai tujuan ilmu-ilmu lain yang sudah 

berkembang terlebih dahulu seperti geologi, botani, kimia, dan klimatologi, atau untuk 

mengelola lahan bagi produksi pangan dan sandang (Arnold, 1983). Pada waktu itu 

pengetahuan tentang tanah masih berada pada tataran pra-ilmu karena masih menginduk 

pada ilmu-ilmu lain yang sudah berkembang mantap. Maka dibandingkan dengan ilmu-

ilmu terkemuka biologi, kimia, dan fisika, ilmu tanah masih sangat muda.  

 Akan tetapi berkat ketekunan para pekerjanya dan kecerdasan mereka menyadur 

segala kemajuan yang dinikmati ilmu-ilmu elit tersebut mengenai metodologi, teknik dan 

intrumentasi, ilmu tanah mampu bergerak maju sangat pesat. Kemuradannya bagi 

masyarakat juga menyebar cepat. Keberhasilan ilmu tanah mengaktualisasi diri secara kuat 

dalam waktu singkat sebagai suatu ilmu normal dan matang merupakan suatu pencapaian 

yang dapat dikatakan tiada taranya.   

 Libatan ilmu tanah sekarang tidak terbatas pada masalah produksi biomassa 

berguna (pertanian, kehutanan, dan peternakan). Kepentingan gatra tanah memperoleh 

pengakuan yang makin meningkat berkenaan dengan penanganan berbagai persoalan 

mengenai banyak aspirasi manusia selain daripada pangan, sandang, papan, dan bahan 

kayu. Pengetahuan mendalam tentang ciri dan perilaku tanah kini menjadi sesuatu yang 

tidak terabaikan bagi pemecahan masalah lingkungan, seperti sanitasi lingkungan, analisis 

dan penaksiran dampak lingkungan, perubahan iklim global, keanekaan hayati, dan 

pencagaran margasatwa. Oleh karena tanah memainkan peranan mahapenting dalam daur 

hidrologi (hydrological provinces) dan dengan demikian bentang tanah perlu sekali 

diperhatikan dalam kajian pengelolaan sumberdaya air. 

                                                            
1  Seminar Peringatan Dies Natalis ke-52 Fakultas Pertanian UGM dengan topik “Adaptasi Konsep Reformasi 

Pertanian ke Dalam Kurikulum Jurusan”. 26 September 1998. 
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 Berbeda dengan sumberdaya alami berbasis lahan lain, sumberdaya tanah adalah 

khas dalam hal pemilikan kemampuan mendukung beraneka maksud penggunaan yang 

satu dengan yang lain seringkali tidak saling berkesesuaian bagi keterlanjutannya. 

Misalnya, pemekaran kota yang menyusupi lahan pertanian, pekerjaan pembalakan 

(logging) yang meluas masuk ke dalam kawasan hutan cagar alam, dan sebagainya. 

Tambahan pula, tanah suatu daerah dapat bertindak sebagai suatu faktor kapasitas atas 

sumberdaya-sumberdaya lain yang berasosiasi dengan tanah tersebut. Tanah di tempat itu 

menentukan nilai sumberdaya bagi suatu maksud penggunaan tertentu atau membuka 

peluang bagi penggunaannya secara menguntungkan. Contoh, tanah miskin menumbuhkan 

hutan alami bernilai rendah, tanah yang mempunyai regim lengas bagus membuka peluang 

bagi pemanfaatan curah hujan secara penuh bagi pemapanan sistem pertanaman tadah 

hujan yang produktif, dan sebagainya. 

 Nilai total lahan sebagai pengemban sumberdaya berpusar pada nilai anasir 

tanahnya. Maka ragam penggunaan tanah yang diputuskan membawa implikasi sosial dan 

ekonomi tertentu. Tugas ilmu tanah dalam konteks sosial dan ekonomi ialah 

mengalokasikan lahan untuk berbagi penggunaan dengan maksud memanfaatkan 

sepenuhnya kesempatan setempat yang tersedia. Jadi, sambungan ilmu tanah dengan 

disiplin sosioekonomi adalah lewat pengharkatan dan pemetaan kemampuan tanah 

(Edelman, 1949). Untuk memperlihatkan sisi ilmu tanah ini, Edelman membuat istilah 

“sociale en economische bodemkunde”. Dengan jalan ini ilmu tanah dapat membantu 

mengurangi kendala sosial dan ekonomi yang dihadapi dalam rancangan pembangunan 

masyarakat. 

 Ilmu tanah juga menyumbang banyak kepada kajian arkeologi (Limbrey, 1975; 

Foss & Collins, 1987), geologi kuarter (Tedrow, 1973; Mulcahay & Churchward,1973; 

Kleiss, 1973; dan lain-lain), geologi militer (Whitmor, Jr., 1950), dan paleoekologi. 

Catatan tentang apa yang sudah diperbuat ilmu tanah dan apa yang akan dapat diperbuat 

dalam mendukung ilmu-ilmu lain masih dapat diperpanjang.  

 

Refomasi Pertanian 

 Reformasi secara umum bermakna membuat sesuatu (orang, lembaga, badan, atau 

aturan) menjadi lebih baik dengan jalan menghilangkan atau menanggalkan segi-segi yang 

tidak sempurna, salah, atau cacat. Dapat juga diartikan pengubahan radikal bagi perbaikan 
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atau penyembuhan (Fowler, dkk., 1970). Berdasarkan pengertian itu timbul pertanyaan apa 

yang salah atau cacat pada pertanian kita sehingga perlu direformasi ? 

 Suatu alasan umum yang barangkali  dapat diajukan untuk mengadakan reformasi 

pertanian adalah memperbaiki kinerjanya. Memperbaiki kinerja memerlukan terlebih 

dahulu pembenahan sistem pembangunan pertanian sebagai wahana kegiatan dan 

pembenahan sistem pembangunan pertanian memerlukan pembaharuan konsep. 

 Sampai sekarang pembangunan pertanian mengutamakan peningkatan produksi 

dengan arah utama ke pencapaian swasembada pangan, khususnya beras. Penekanan pada 

swasembada pangan memberikan kesan penggunaan konsep subsistensi bagi pembangunan 

pertanian. Dari segi ini reformasi barangkali menggunakan alasan mengubah konsep 

subsistensi (ciri pertanian tradisional) menjadi konsep komersialisasi (ciri pertanian 

modern/maju). Maka indikator kinerja menjadi kuantitas dan kualitas serta tekanan lebih 

digeser ke petanaman niagawi (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan 

hortikultura). 

 Peningkatan produksi sampai sekarang diupayakan lewat intensifikasi dan 

perluasan lahan budidaya. Upaya tersebut selalu dikerjakan dengan asas mengubah tanah 

secara mekanik, fisik, dan atau kimia, seringkali secara besar-besaran, menjadi medium 

tumbuh yang memenuhi persyaratan yang dituntut macam pertanaman yang ingin 

dibudidayakan agar mampu berproduksi tinggi. Upaya seperti ini bertentangan dengan 

konsep agroekosistem yang berasas adaptasi pertanaman pada keadaan lingkungan tanah 

yang tersedia. Fakta ini memunculkan alasan kedua bagi reformasi pertanian, mengubah 

pertanian ekstraktif menjadi pertanian adaptif. Sistem produksi pertanian mekanistik 

(segala gejala hayati dipercaya dapat dijabarkan dala istilah-istilah mekanik, fisik, dan 

kimia) diganti menjadi sistem produksi pertanian vitalistik (suatu pandangan bahwa hidup 

dan segala jenis hayati yang menjadi konsekuensinya dihadirkan oleh suatu “kakas hidup” 

(vital force) (Uvarov, dkk, 1971). 

 Kedua alasan reformasi pertanian membawa konsekuensi penting atas pengajaran 

ilmu tanah dalam konteks pertanian. Yang sudah jelas, neraca hara yang bahasannya biasa 

ditujukan ke produksi kuantitatif perlu diubah agar dapat mencakup mutu hasil. Unsur-

unsur hara yang dinyatakan kurang/tidak penting dari segi bobot hasil panen dapat menjadi 

penting sekali dari segi mutu hasil panen. Sehubungan dengan asas adaptasi pertanaman 

pada lingkungan tanah, pengetahuan tentang geografi tanah menjadi perlu. 
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Ilmu Tanah Dan Pertanian 

 Kita semua mengakui bahwa paradigma pertanian yang secara tradisional menjadi 

gantungan ilmu tanah sebagaimana hakekatnya kini berupa suatu ilmu matang dengan 

segala pencapaiannya yang membanggakan. Asosiasi tanah dengan pertanian dapat 

diruntut baik jauh ke masa lalu sampai kepada jaman peradaban tinggi Mesir dan 

Mesopotamia sekitar 5 ribu tahun sebelum penanggalan Masehi. Selama masa itu pertanian 

berkembang  di kawasan yang dikenal dengan sebutan “sabit subur” terbentang mulai dari 

delta Nil  di ujung selatan sampai dengan dataran aluvial Eufrat dan Tigris di ujung utara 

(Anthoni, 1963). 

 Pengenalan selama ribuan tahun tanah setempat yang menghidupi pertanaman telah 

memberikan kepada para petani tradisional kesempatan luas mengamati bagaimana tanah 

dan tanaman berinteraksi, bagaimana interaksi itu berkaitan dengan gejala alam lain,  dan 

bagaimana segala macam keadaan itu pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial dan 

ekonomi mereka. Mulai dari memahami tanah dan pertanaman, perhatian mereka secara 

berangsur melebar meliputi gejala lahan dan lingkungan, asa ekosistem, dan konteks sosial 

dan ekonomi penggunaan lahan. Para petani menjadi tidak saja ahli dalam soal-soal 

bercocoktanam, tetapi menjadi ahli pula dalam masalah tanah, lingkungan, dan pedesaan. 

Memang lingkungan kerja pertanian memberikan peluang banyak untuk mendalami 

pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ekologi, dan 

masyarakat pedesaan. 

 Dalam hal kemajuan kedewasaannya, ilmu yanah berhutang banyak kepada 

pertanian. Apakah ini lantas berarti bahwa ilmu tanah harus tetap mempertahankan ikatan 

emosionalnya dengan pertanian? Misalnya seperti halnya seorang anak, apakah dia wajib 

selamanya hidup bersama orang tuanya dan menjalani kehidupan dewasanya menuruti 

pandangan hidup orangtua ? Mempertahankan hubungan, betapapun eratnya, tidak mesti 

harus mengorbankan jatidiri dan meletakkan di bawah jatidiri induk. 

 Kita semua yakin bahwa tidak ada seorang pakar tanah yang berkeinginan 

menceraikan kajian tanah dari pertanian. Bahkan sebaliknya, ada rasa universal bahwa 

ikatan antara ilmu tanah  dan pertanian perlu dipererat. Masih banyak persoalan yang harus 

diselesaikan pertanian mengingat di banyak bagia dunia orang masih menderita kelaparan 

dan ketiadaan pangan, sementara tanah didaerah-daerah luas mengalami degradasi dengan 

laju yang makin cepat. Untuk dapat menangani persoalan berat semacam itu pertanian 

memerlukan dukungan kuat ilmu tanah. Menurut Miller (1991), pertanyaan yang mendasar 
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bukanlah apakah para pakar tanah perlu melanjutkan memainkan peranan utamanya dalam 

sektor agraria, akan tetapi apakah ilmu tanah perlu mengambil kedudukan yang pantas 

selaku suatu disiplin ilmu yang secara sah dan mandiri dapat menyumbang kepada 

penanganan agenda masyarakat yang lebih luas? 

 Ilmu tanah tidak boleh tinggal diam sewaktu pengalaman baru dijumpai. Lontaran-

lontaran (issues) yang lebih luas menunggu penanganan, dan pengetahuan serta teknik baru 

berkembang dalam ilmu-ilmu lain. Suatu pilihan yang nyata dan masuk akal untuk 

menakrifkan ulang (redefining) paradigma ilmu tanah ialah memapankan secara sah ilmu 

tanah selaku ilmu kebumian dan dengan demikian ilmu tanah mengelompok dengan ilmu-

ilmu kebumian yang lain seperti geologi, geodesi, klimatologi, meteorologi, dan 

oseanografi (Miller,1991); Nelson, 1992). Pilihan lain yang barangkali juga menarik ialah 

menempatkan ilmu tanah dalam keluarga ilmu-ilmu lingkungan seperti ekologi, geologi 

lingkungan (interaksi antara orang dan sistem alami bumi), sedimentologi, geokimia 

lingkungan, dan paleogeografi. 

 

Pengajaran Ilmu Tanah 

 Apabila paradigma baru ilmu tanah harus dapat dibenarkan atau dipertahankan, dua 

hal yang perlu dipastikan : (1) kekhususan ciri ilmu tanah dibandingkan dengan ilmu-ilmu 

kebumian yang lain atau dengan ilmu-ilmu lingkungan yang lain, baik mengenai gatra 

bumi/lingkunagn yang menjadi perhatian khusus, maupun mengenai hampiran (approach) 

yang diterpakan, dan (2) kedudukan pengajaran ilmu tanah dalam struktur akademik.   

Satu spesifikasi khas ilmu tanah ialah bahwa ia merupakan ilmu tentang gejala 

antarmuka (interface phenomena) antar atmosfer, litosfer, biosfer dan hidrosfer. Untuk 

menjamin pengakuan adanya ilmu yang mandiri tentang tanah, hal-hal berikut ini perlu  

diperhatikan: (1) penekatan kuat atas penelitian dasar yang dapat melengkapi penelitian 

ilmu-ilmu kebumian/lingkungan yang lain, (2) membuat ilmu tanah mampu melayani 

berbagai kebutuhan masyarakat, dan (3) mengembangkan kesadaran umum akan 

keanekaan segi dan ruang lingkup ilmu tanah. 

 Dalam konteks paradigma baru, kedudukan akademik pengajaran ilmu tanah tidak 

terlalu penting, asal struktur organisasi pendidikan yang ditempatinya dapat menjamin 

pengembangan ilmu tanah selaku ilmu mandiri dengan metodologinya sendiri yang khas. 

Oleh karena untuk waktu panjang ke depan sektor layanan utama ilmu tanah dikirakan 

masih akan tetap pertanian, penempatan pengajaran ilmu tanah dalam lingkup pertanian 
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masih layak. Namun demikian kurikulum dan fasilitas kegiatan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat perlu dibenahi untuk memperluas jangkauan perhatian, 

kemampuan, dan pelayanannya. 

 Sudah barang tentu upaya memandirikan ilmu tanah dari pertanian akan 

menghadapi tentangan sikap yang termapankan oleh sejarah yang percaya tanpa ragu 

bahwa ilmu tanah dihidupi oleh pertanian dan karena itu harus tetap berada sepenuhnya 

dalam lingkup pertanian. Maka diperlukan langkah-langkah tegap untuk mendorong ilmu 

tanah bergerak sepanjang jalan baru dan merdeka. 

 Agar dapat berjalan sepanjang alur baru, ilmu tanah harus dibuat menjadi suatu 

ilmu utuh (solid) yang mahir dalam penalaran dan penjelasan serbacakup (comprehensive). 

Sehubungan dengan arah ini, ilmu tanah perlu maujud (exist) diatas pijakan konsep 

perspektif tanah dan tidak dihadirkan sebagi sekumpulan lepas berbagai gatra tanah yang 

ditelaah secara sendiri-sendiri. Memang benar bahwa penelitian dasar mengenai berbagai 

gatra tanah selalu diperlukan secara mutlak. Pengetahuan mendalam tentang fisika, kimia, 

biologi, genesis, dan ekosistem tanah adalah vital bagi kemajuan ilmu tanah. Akan tetapi 

pengetahuan-pengetahuan tersebut perlu dikonvergensikan menjadi menjadi simpul-simpul 

untuk mengungkapkan perspektif. Dengan gatra-gatra tunggal, tanah akan lebih dicerapi 

sebagai bahan yang dapat dicuplik dan dapat diperiksa ex-situ. Berdasarkan perspektifnya, 

tanah akan memperoleh cerapan menurut hakekat sebenarnya, yaitu bangunan alami di 

lapangan yang hanya dapat dipahami in-situ. Perspektif tanah adalah gambaran daerah 

sasaran kunci bagi penerapan asas dan piranti ilmu tanah. Perspektif tanah juga merupakan 

pameri (descriptor) konsep inti lontaran tanah dalam perencanaan strategis bagi 

pembangunan nasional. Daerah sasaran kunci barangkali lebih dikenal dengan istilah 

“benchmark site”. 

 Dengan struktur kurikulum yang bermuara pada perspektif ilmu, diharapkan ilmu 

tanah akan lebih mudah diterima oleh orang-orang yang berada diluar profesi tanah, baik 

oleh masyarakat umum maupun oleh para petinggi negara penggaris kebijakan pada 

khususnya. 

 Berikut ini disampaikan perspektif yang kiranya dapat digunakan untuk memahami 

tanah. Senarai ini, kalau perlu, masih dapat diubah. Sejalan dengan perkembangan ilmu 

tanah dan perluasan ruang lingkupnya, perspektif lain dapat muncul atau yang lama dapat 

menjadi tidak berlaku atau kadaluwarsa. Juga anasir-anasir pengetahuan yang membentuk 
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suatu perspektif dapat berganti, dikurangi, atau dapat ditambah sejalan dengan pergantian 

cerapan (perception). 

 Perspektif tanah yang sementara ini dapat diajukan ialah sebagai berikut: 

1. Tanah sebagai ujud. Difahami dengan memadukan mata-ajaran klasik geologi bahan 

induk tanah, geografi tanah, proses pelapukan, pembentukan bahan tanah, 

perkembangan tanah, dan mikromorfologi tanah. 

2. Tanah selaku reaktor. Difahami dengan memadukan mata-ajaran klasik fisika tanah, 

kimia tanah, mineralogi tanah (termasuk mineralogi lempung), biokimia tanah, dan 

bahan organik tanah. 

3. Tanah selaku ekosistem. Difahami dengan memadukan mata-ajaran klasik biologi 

tanah (termasuk mikrobiologi tanah), bioteknologi tanah, interaksi hayati dalam tanah, 

dan daur energi dan bahan dalam persinambung (continuum) tanah-tumbuhan-

atmosfer. 

4. Tanah selaku anasir lahan. Tersusun atas bahasan tentang tanah selaku subsistem 

lahan, interaksi tanah dengan anasir-anasir lahan yang lain, dan libatan tanah dalam 

pengharkatan lahan dan perencanaan tataguna lahan. 

5. Tanah selaku sumberdaya. Memadukan mata-ajaran klasik geografi tanah, klasifikasi 

tanah, pengharkatan tanah (termasuk kesuburan, produktivitas, dan kemampuan tanah), 

sigi dan pemetaan tanah, pengelolaan tanah (termasuk konservasi tanah dan air), dan 

ekonomi lahan. 

6. Tanah dalam lingkungan manusia. Tersusun atas bahasan tentang tanah untuk 

penyingkiran limbah, fungsi sanitasi tanah, dan peranan tanah dalam pengendalian 

hayati penyakit tular-tanah. 

 Geografi tanah terutama diperlukan untuk mendukung segi kedua reformasi 

pertanian, yaitu menerapkan asas adaptasi pengembangan pertanian. Memperluas perhatian 

dan kepedulian ilmu tanah hingga mencakup pertanaman hijauan pakan dan pertanaman 

pohon (termasuk tanaman hutan) penting untuk mendukung segi pertama reformasi 

pertanian, yaitu mengganti kebijakan pembangunan pertanian dengan perencanaan ad hoc 

bersistem subsistensi (swasembada pangan) menjadi perencanaan optimasi jangka panjang 

bersistem niagawi (komersial). 

 Oleh karena sosok pengetahuan tanah berbentuk suatu persinambungan, pembagian 

bagaimanapun menjadi sejumlah perspektif hanyalah bersifat buatan. Suatu perspektif, 

bagaimanapun ditakrifkan, tidak pernah dapat berupa suatu konsep farik (discrete 
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conception). Sempadan antar perspektif tanah tidak tertakrifkan tajam dan selalu ada 

bagian-bagian yang tertumpang-tindih. Oleh karena itu suatu mata-ajaran dapat 

dipergunakan untuk memahami lebih daripada satu perspektif tanah. 

 Pengiblatan ke arah perspektif tanah perlu dijadikan konsep perancangan 

kurikulum ilmu tanah, pengelolaan penelitian tanah, dan pengaturan pelayanan ilmu tanah 

kepada masyarakat. Dengan bimbingan perspektif tanah, ilmu tanah menjadi antisipatif 

dalam pandangan dan pandangan semacam itu mengilhami penelitian eksploratif. 

Pandangan antisipatif dan penelitian eksploratif merupakan ciri-ciri paling utama suatu 

ilmu matang. Suatu kurikulum yang menyajikan ilmu dalam satuan-satuan perspektif 

barangkali juga akan lebih membangkitkan minat anak-didik karena berbagai 

kemungkinan penerapan ilmunya tergambar lebih jelas. 
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