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PENDAHULUAN 
Tanah yang sehat dan hidup merupakan hal yang 

mendasar untuk semua kegiatan usaha tani. Tanah 

merupakan faktor yang paling penting dalam 

kegiatan menanam sayuran, buah-buahan dan biji-

bijian yang sehat dan produktif. Tanah harus 

mengandung semua unsur hara yang penting untuk 

pertumbuhan tanaman. Tanah harus dilindungi 

dari erosi untuk menjaga lapisan atas tanah yang 

baik, dan melindunginya dari matahari dan angin 

untuk menjaga kelembaban. Hewan-hewan / biota 

dalam tanah harus dijaga karena sangat 

dibutuhkan untuk membentuk tanah yang sehat 

dan hidup. 

Teknik-teknik untuk mengelola dan menjaga 

kesuburan tanah hampir semuanya sederhana, 

tidak memerlukan kerja berat dan menggunakan 

bahan-bahan lokal yang murah. Kualitas tanah 

yang lebih baik akan memberikan kualitas 

tanaman yang lebih baik pula, dengan hasil 

tanaman yang memiliki kandungan gizi yang lebih 

baik dan rasa yang lebih enak. Ini merupakan 

suatu cara langsung untuk meningkatkan 

kesehatan keluarga. Kesehatan yang lebih baik 

akan mengurangi peluang menjadi sakit, 
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meningkatkan kemampuan berpikir dan 

konsentrasi, kekuatan dan energi yang lebih 

banyak dan usia yang lebih panjang. Kualitas 

sayuran yang baik juga membuat orang menjadi 

lebih kenyang ketika memakannya, dan rasa 

kenyangnya tahan lebih lama.  

Sayangnya, di beberapa tempat, tanah lapisan 

atas dan unsur haranya secara perlahan 

menghilang karena kebiasaan menebang dan 

membakar lahan pertanian maupun hutan liar. 

Hal ini mengakibatkan erosi dan tanah longsor. 

Kebiasaan seperti ini harus dihentikan! Petani 

harus melindungi tanah mereka. Tanah harus 

dilihat sebagai harta yang sangat penting dan 

berharga.  
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TANAH SUBUR, HASIL TANAMAN  MELIMPAH 
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BAB I  TANAH  

 
A.  APA SAJA YANG MENYUSUN TANAH?  

Tanah dapat dijelaskan sebagai WADAH atau 

medium alami untuk pertumbuhan tanaman yang 

tersusun atas: 

1 MINERAL,  

2 BAHAN ORGANIK, 

3 ORGANISME HIDUP. 

Tanah secara fisik  mengandung campuran tanah 

liat dan partikel pasir yang seimbang. Tanah liat 

akan menyimpan mineral dan pasir akan 

memungkinkan drainase/penyaluran air. Tanah itu 

tersusun dari 50% lempung, pasir, humus dan 

bahan organik; dan 50% kantung-kantung udara.  

 Mengapa kantung udara sangat penting, 

karena: 

• Memberi ruang bagi tanah untuk menyimpan 

banyak air. 

• Udara memberikan oksigen yang dibutuhkan 

akar tanaman untuk memproses unsur hara. 

• Memungkinkan pertumbuhan akar menjadi 

mudah, cepat dan tumbuh ke dalam tanah 

sehingga akar tanaman dapat menyerap lebih 

banyak air dan unsur hara, tanaman pun akan 
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menjadi lebih besar dan sehat. Hingga tanah 

akan dapat berfungsi sebagai ‘bank unsur hara’, 

yang menyimpan unsur hara yang siap digunakan 

oleh tanaman dan unsur hara tersebut tidak 

akan terlepas keluar dari tanah. Tanah akan 

memiliki tingkat pH yang seimbang. Ini berarti 

bahwa tanah tidak terlalu asam dan tidak 

terlalu basa. 

  Jadi tekstur tanah harus gembur ketika 

ditekan, tidak remuk seperti pasir atau licin 

seperti lempung. 

 

B. ADIK-ADIK TAHU TENTANG HUMUS? 

Tanah sehat mengandung humus. Humus 

merupakan hasil pelapukan bahan organik: kompos, 

mulsa, pupuk, akar tanaman dan bahan tanaman. 

Humus berfungsi menyimpan unsur hara tanaman, 

membantu mengikat partikel tanah, memperbaiki 

struktur tanah, dan menyerap serta menyimpan 

air dalam tanah.  Humus memberikan makanan 

bagi biota tanah, dan jasad biota kemudian 

menjadi makanan bagi tanaman. Biota tanah 

mencakup bakteri, mikro-organisme, semut, 

cacing dan banyak lagi organisme yang sangat 

kecil.  
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Bagi ekosistem darat, tanah merupakan titik 

pemasukan sebagian besar bahan ke dalam 

tumbuhan. Melalui akar-akarnya tumbuhan 

menyerap air, nitrat, fosfat, sulfat, kalium, 

tembaga, seng dan mineral esensial lainnya. 

Dengan semua ini, tumbuhan mengubah karbon 

dioksida (dimasukkan melalui daun) menjadi 

protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat dan 

vitamin yang dari semuanya itu tumbuhan dan 

semua heterotrof bergantung. Bersamaan dengan 

suhu dan air, tanah merupakan penentu utama 

dalam produktivitas bumi,  

 

 

LAHAN PENGOLAHAN TANAH 
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BAB II   EKOSISTEM TANAH. 

 
Lingkungan tanah merupakan lingkungan yang 

terdiri dari gabungan antara lingkungan abiotik 

dan lingkungan biotik. Gabungan dari kedua 

lingkungan ini menghasilkan suatu wilayah yang 

dapat dijadikan sebagai tempat tinggal bagi 

beberapa jenis makhluk hidup diantaranya yaitu 

fauna tanah.  

 

A. FAUNA TANAH  

Fauna tanah adalah fauna yang hidup di tanah, 

baik yang hidup di permukaan tanah maupun yang 

terdapat di dalam tanah. Beberapa fauna tanah, 

seperti herbivora, sebenarnya memakan tumbuh-

tumbuhan yang hidup di atas akarnya, tetapi juga 

hidup dari tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. 

Jika telah mengalami kematian, fauna-fauna 

tersebut memberikan masukan bagi tumbuhan 

yang masih hidup, meskipun adapula sebagai 

kehidupan fauna yang lain. Fauna tanah merupakan 

salah satu kelompok heterotrof  yaitu makhluk 

hidup di luar tumbuh-tumbuhan dan bacteria, 

yang hidupnya tergantung dari tersedianya 

makhluk hidup produsen utama di dalam tanah. 

Fauna tanah terdiri dari makrofauno ,mesofauna 
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dan mikro fauna. Keberadaan mesofauna tanah 

dalam tanah sangat tergantung pada ketersediaan 

energi dan sumber makanan untuk melangsungkan 

hidupnya, seperti bahan organik dan biomassa 

hidup yang semuanya berkaitan dengan aliran 

siklus karbon dalam tanah. Walaupun begitu, 

proses penguraian atau dekomposisi dalam tanah 

tidak akan mampu berjalan cepat bila tidak 

ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah.   

 

B. FAUNA-FAUNA TANAH YANG 

MEMPENGARUHI PEROMBAKAN TANAH. 

1. Serangga 

Serangga memakan bahan organik yang 

membusuk, membantu merubah zat-zat yang 

membusuk menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana. Banyak jenis serangga yang 

meluangkan sebagian atau seluruh hidup mereka 

di dalam tanah. Tanah tersebut memberikan 

serangga suatu pemukiman atau sarang, 

pertahanan dan seringkali makanan. Tanah 

tersebut diterobos sedemikian rupa sehingga 

tanah menjadi lebih mengandung udara, tanah 

juga dapat diperkaya oleh hasil ekskresi dan 

tubuh-tubuh serangga yang mati. Serangga 

tanah memperbaiki sifat fisik tanah dan 
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menambah kandungan bahan organiknya. 

Serangga tanah juga berfungsi sebagai 

perombak material tanaman dan penghancur 

kayu.  

 

 

SERANGGA  

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberadaan serangga tanah di hutan, adalah:  

a. struktur tanah berpengaruh pada gerakan 

dan penetrasi;  

b. kelembaban tanah dan kandungan hara 

berpengaruh terhadap perkembangan dalam 

daur hidup;  

c. suhu tanah mempengaruhi peletakan telur;  

d. cahaya dan tata udara mempengaruhi 

kegiatannya.  

 

2. Cacing 

Pentingnya Cacing Dalam Tanah 

Cacing merupakan sahabat Anda yang paling 

baik dalam tanah! 
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Cacing yang dimaksud adalah cacing tanah. Jenis 

cacing ini berbeda dengan cacing yang membuat 

hewan atau manusia menjadi sakit. Banyaknya 

cacing dalam tanah menunjukkan bahwa tanah itu 

sehat. Cacing tanah memakan humus dalam tanah, 

dan kemudian mengubah humus itu menjadi unsur 

hara, hal ini sangat baik untuk tanah. 

Cacing tanah secara terus-menerus akan: 

• Mengubah humus menjadi unsur hara yang dapat 

dimanfaatkan tanaman. 

• Menggali tanah sehingga menambah udara yang 

masuk ke dalam tanah. 

• Meningkatkan struktur tanah dan drainase air. 

• Membawa ke atas unsur hara dari bagian dalam 

tanah untuk memberikan 

pasokan makanan pada perakaran tanaman. 

Apa yang dibutuhkan cacing hanyalah mulsa dan 

kompos! Namun berhati-hatilah karena pestisida, 

herbisida dan beberapa pupuk kimia akan 

membunuh cacing-cacing dalam tanah.  
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CACING TANAH 

 

3.  Collembola… 

Sebagian besar populasi Collembola tertentu, 

merupakan pemakan mikoriza akar yang dapat 

merangsang pertumbuhan simbion dan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Di samping 

itu, Collembola juga dapat berfungsi menurunkan 

kemungkinan timbulnya penyakit yang disebabkan 

oleh jamur. Collembola juga dapat dijadikan 

sebagai indikator terhadap dampak penggunaan 

herbisida. Pada tanah yang tercemar oleh 

herbisida jumlah Collembola yang ada jauh lebih 

sedikit dibandingkan pada lahan yang tidak 

tercemar.  

Keanekaragaman fauna tanah pada musim atau 

tipe permukaan tanah yang berbeda memiliki 

perbedaan. Perbedaan keanekaragaman suku yang 

tertangkap pada musim dan lokasi yang berbeda. 

pada keanekaragaman tegakan yang berbeda 
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terdapat perbedaan mengenai keanekaragaman 

jumlah suku dari serangga tanah (tegakan 

Dipterocarpaceae dan Palmae, tegakan 

Dipterocarpaceae, serta tegakan 

Dipterocarpaceae dan Rosaceae).  

 

C. PERANAN FAUNA TANAH  

Salah satu organisme penghuni tanah yang 

berperan sangat besar dalam perbaikan 

kesuburan tanah adalah fauna tanah. Proses 

perombakan atau dekomposisi dalam tanah tidak 

akan mampu berjalan dengan cepat bila tidak 

ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah. 

Makrofauna tanah mempunyai peranan penting 

dalam perombakan bahan organik tanah dalam 

penyediaan unsur hara. Makrofauna akan 

meremah-remah substansi nabati yang mati, 

kemudian bahan tersebut akan dikeluarkan dalam 

bentuk feses atau kotoran. Terdapat suatu 

peningkatan nyata pada siklus hara, terutama 

nitrogen pada lahan-lahan yang ditambahkan 

mesofauna tanah sebesar 20%-50%. Fauna tanah 

memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pembusukan zat atau bahan-bahan organik dengan 

cara :  
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1. Menghancurkan jaringan secara fisik dan 

meningkatkan ketersediaan daerah bagi 

aktifitas bakteri dan jamur,  

2. Melakukan pembusukan pada bahan pilihan 

seperti gula, sellulosa dan sejenis lignin,  

3. Merubah sisa-sisa tumbuhan menjadi humus,  

4. Menggabungkan bahan yang membusuk pada 

lapisan tanah bagian atas,  

5. Membentuk kemantapan agregat antara bahan 

organik dan bahan mineral tanah.  

Meskipun fauna tanah khususnya mesofauna 

tanah sebagai penghasil senyawa-senyawa organik 

tanah dalam ekosistem tanah, namun bukan 

berarti berfungsi sebagai bagian dari sistem (sub 

sistem) produsen. Tetapi, peranan ini merupakan 

nilai tambah dari mesofauna sebagai subsistem 

konsumen dan subsistem dekomposisi. Sebagai 

subsistem dekomposisi, mesofauna sebagai 

organisme perombak awal bahan makanan, 

serasah, dan bahan organik lainnya (seperti kayu 

dan akar) mengkonsumsi bahan-bahan tersebut 

dengan cara melumatkan dan mengunyah bahan-

bahan tersebut. Mesofauna tanah akan melumat 

bahan dan mencampurkan dengan sisa-sisa bahan 

organik lainnya, sehingga menjadi fragmen 

berukuran kecil yang siap untuk didekomposisi 
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oleh mikrobio tanah. Intinya adalah organisme-

organisme yang berkedudukan di dalam tanah 

sanggup mengadakan perubahan-perubahan besar 

di dalam tanah, terutama dalam lapisan atas (top 

soil), dan  mana terdapat akar-akar tanaman dan 

perolehan bahan makanan yang mudah. Akar-akar 

tanaman yang mati dengan cepat dapat 

dibusukkan oleh fungi, bakteria dan golongan-

golongan organisme lainnya, . 
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BAB III MEMPERTAHANKAN 

KESUBURAN TANAH 
 

A. STRATEGI PERBAIKAN TANAH ORGANIK 

Jika lahan digunakan untuk bercocok tanam, maka 

unsur hara akan terpakai habis dan harus 

digantikan kembali. Untuk memperbaiki unsur 

hara, tidak cukup hanya menggantikan unsur hara 

yang hilang, namun juga harus secara perlahan-

lahan memperbaiki tekstur tanah sehingga tanah 

dapat menyimpan lebih banyak lagi unsur hara dan 

air. 

1. Pupuk organik alami 

Pupuk organik alami dapat digunakan secara 

teratur dan dapat diterapkan sebelum, selama 

dan setelah penanaman. Unsur hara yang tidak 

digunakan akan tersimpan dalam tanah untuk 

digunakan nantinya. Pupuk organik akan membantu 

memperbaiki kondisi tanah baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Akan lebih baik 

bila mengkomposkan kotoran ternak terlebih 

dahulu sebelum menggunakannya sebagai pupuk. 

Jika kotoran ternak masih baru, khususnya 

kotoran burung, apabila digunakan langsung pada 

tanaman, justru akan membakar tanaman, 

khususnya tanaman kecil dan sayur-sayuran 
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yang masih muda. Unsur haranya juga belum 

tersedia untuk diserap tanaman. Sama halnya 

dengan manusia yang mencoba untuk memakan 

beras, jagung atau daging yang belum dimasak! 

Pengomposan bahan-bahan organik akan 

menguraikan unsur hara dan menjadikannya siap 

pakai dan mudah diserap oleh tanaman. 

Ada berbagai macam metode untuk membuat 

kompos. Dari waktu ke waktu dengan melakukan 

uji coba, Anda akan mendapatkan apa yang 

terbaik bagi lahan, lingkungan dan kebutuhan 

Anda. Ini bisa berupa teknik baru, teknik 

tradisional ataupun kombinasi keduanya. 

2. Sumber Nutrisi Alami 

Hampir semua masalah kekurangan unsur hara 

dapat diatasi dengan menggunakan kompos 

kering, kompos cair dan mulsa. Ini merupakan 

metode yang paling baik dan paling seimbang. 

Terkadang, suatu unsur hara tertentu atau unsur 

hara secara umum tidak tersedia dalam tanah 

atau dalam tanaman karena erosi, penggundulan 

hutan atau tanah yang kritis. Unsur hara itu perlu 

dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian 

ditambahkan lagi satu atau dua kali dalam 

setahun untuk mendapatkan hasil terbaik. Unsur 

hara yang baru harus didaur ulang dalam sistem 
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penanaman sebanyak mungkin untuk mengurangi 

keperluan dari luar. 

 

B. MANFAAT TANAH YANG SEHAT DAN 

HIDUP 

• Tanaman akan lebih tahan kekeringan karena 

tanah dapat menyimpan lebih banyak air, dan 

tanaman dapat mengirim akarnya jauh lebih 

dalam ke tanah untuk mendapatkan air dan 

unsur hara. 

• Tanaman akan lebih tahan hama dan penyakit 

karena tanaman lebih sehat. Seseorang yang 

tidak sehat akan menjadi lebih sering sakit, 

demikian juga halnya dengan tanaman. 

• Mengurangi penguapan air dari tanah sehingga 

tanah dapat menahan dan menyimpan lebih 

banyak air. Hal ini akan mengurangi pengairan. 

Bagaimanapun juga tanah tidak selamanya bisa 

menahan air, sebab pada air itu juga berlaku 

siklus atau daur perputaran perjalanan air, 

dari genangan air, menguap karena panas 

matahari, kemudian menjadi awan dan turun 

kembali ke atas tanah dalam bentuk hujan. 

Hanya saja, ketika sampai di tanah yang di 

atasnya ditumbuhi banyak pepohonan, air akan 

tertahan karena diikat oleh akar tanaman, dan 
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meresap pada pori-pori tanah, namun, jika 

tanahnya gundul, maka akan terjadi banjir 

karena tidak ada akar yang menahannya, dan 

akan banyak kerugian karena hal ini, misalnya 

tanah cepat kering dan gersang, terjadi 

pengikisan unsur hara tanah, dan lain-lainnya.  

 

 

BAGAN SIKLUS AIR  

 

• Tanah menjadi lebih mudah diolah dan digarap 

karena teksturnya yang gembur. Ini sangat 

penting karena akan menghemat banyak waktu 

dan tenaga manusia. 
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•  Menghemat lebih banyak uang jika hampirsemua 

pengolahan lahannya secara organik. Tanah yang 

sehat hanya memerlukan pengeluaran yang 

sedikit jika diterapkan teknik-teknik yang baik. 

Ingatlah untuk mengumpulkan dan 

memanfaatkan kembali semua sampah tanaman 

dan hewan. 

• Air tidak akan menggenang dalam tanah ketika 

musim hujan. Meskipun tanah bisa menyimpan 

lebih banyak air, struktur tanah yang baik akan 

memungkinkan drainase jika terjadi hujan yang 

berlebihan. Terlalu banyak genangan air akan 

memperlambat pertumbuhan tanaman dan bisa 

membunuh tanaman karena akarnya terendam 

air. Di daerah-daerah di mana kandungan tanah 

liatnya terlalu banyak, genangan air akan 

menjadi masalah besar. Membuat petak kebun 

yang ditinggikan akan sangat mengurangi 

persoalan ini. 

 

 Untuk meningkatkan kualitas tanah,   

sebaiknya dilakukan: 

• Gunakan kompos organik, mulsa dan EM 

(Effective Micro-organism) secara teratur. Ini 

akan memberikan banyak unsur hara dan murah 

untuk membuatnya, serta meningkatkan jumlah 

biota tanah dan memperbaiki struktur tanah. 
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• Gunakan mulsa untuk melindungi tanah dari sinar 

matahari secara langsung, menghemat air dan 

meningkatkan kandungan humus dalam tanah. 

• Daur ulang bahan-bahan organik seperti sisa 

tanaman dan hewan untuk mengembalikan unsur 

hara ke dalam tanah. 

• Gunakan tanaman legum/tanaman polong. Ada 

berbagai macam jenis legum yang bisa ditanam, 

baik jenis tanaman musiman maupun tahunan. 

Tanaman legum akan memberikan nitrogen ke 

dalam tanah, dapat dijadikan mulsa, bahan 

makanan untuk manusia dan hewan, sebagai 

penahan angin, dapat menahan erosi, dan lain 

sebagainya. 

• Rotasi tanaman. Berbagai macam tanaman 

memerlukan unsur hara yang berbeda. Rotasi 

  tanaman berguna untuk menyeimbangkan unsur 

hara dalam tanah. Tumpang sari/pencampuran 

  tanaman juga banyak membantu. 

Untuk menjaga kualitas tanah, sebaiknya 

dihindari: 

• Pemadatan tanah. Pemadatan tanah mengurangi 

pertumbuhan akar, penyimpanan air dan 

drainase air serta merusak struktur tanah. Ini 

juga berarti akan membutuhkan banyak energi 

untuk mengolah tanah yang keras. 
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• Membiarkan tanah terbuka terhadap matahari. 

Ini akan membuat tanah menjadi kering dan 

akan lebih berat untuk digali. 

• Menggunakan apa saja yang dapat membunuh 

biota tanah. Biota tanah adalah kawan dan 

pembantu Anda untuk membangun tanah yang 

sehat dan seimbang. Penggunaan pestisida dan 

herbisida akan membunuh mereka. 

• Memboroskan air. Air adalah harta berharga 

dan harus disimpan dalam tanah. Air yang terus 

mengalir begitu saja akan menciptakan erosi. 

Pemanfaatan air yang baik akan menghindari 

kekeringan. Jumlah biota dalam tanah akan 

berkurang jika tanah sangat kering, biota itu 

juga memerlukan air. 

 

 

Meningkatkan Kualitas Tanah 

Untuk Semua Jenis Tanah 
Untuk semua jenis tanah, solusi terbaiknya 

adalah dengan menggunakan mulsa, kompos kering 

dan kompos cair secara teratur. Hal ini bertujuan 

untuk: 

• Memperbaiki struktur tanah dan jumlah 

kandungan udara dalam tanah. 

• Meningkatkan jumlah biota tanah. 
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• Meningkatkan persediaan unsur hara. 

• Meningkatkan kapasitas penyimpanan air. 

 

Untuk Jenis Tanah Liat 

Untuk jenis tanah liat, beberapa hal berikut baik 

juga untuk dilakukan, antara lain: 

• Mengurangi kepadatannya karena sekali tanah 

ini menjadi padat maka akan menjadi lengket. 

Hal ini akan mempersulit pertumbuhan akar 

tanaman, dan juga sulit bagi orang untuk 

menggalinya. 

• Penambahan pasir untuk membantu memperbaiki 

struktur tanah. 

• Penambahan pupuk hijau dan rotasi tanaman 

akan sangat membantu untuk memperbaiki 

struktur tanah secara perlahan. Lihat bagian 

legum/tanaman polong pada modul ini untuk 

memperoleh beberapa teknik. 

• Penanaman pepohonan juga akan membantu 

memperbaiki struktur tanah liat. Pepohonan 

akan menyediakan mulsa dan akarnya akan 

membantu menggemburkan tanah liat. Tanaman 

pohon-pohonan itu bisa dikombinasikan dengan 

tanaman lainnya. 

• Kapur pertanian untuk membantu memperbaiki 

drainase dan struktur tanah. Teknik ini akan 

memperbaiki struktur tanah liat dengan cepat 
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namun membutuhkan biaya yang mahal. Teknik 

ini tidak akan berhasil dengan baik kalau pH 

tanahnya terlalu basa. 

 

Untuk Jenis Tanah Berpasir 

Untuk jenis tanah berpasir, beberapa hal berikut 

baik juga untuk dilakukan, antara lain: 

• Masukkan 3 sekop tanah liat ke dalam kompos 

cair. Tanah liat akan mengikat unsur hara dan 

ketika campuran itu digunakan, tanah liat akan 

tetap ada dalam tanah berpasir dan tetap 

menyimpan unsur hara. 

• Campurkan 1/2 sekop tanah liat ke dalam air, 

kira-kira seember besar, siramkan pada tanah 

yang berpasir. Menggunakan kompos cair 

seperti cara pertama akan jauh lebih baik, 

namun teknik ini cukup baik untuk menambah 

partikel-partikel penting dari tanah liat ke 

tanah berpasir. 

• Menambahkan pupuk hijau untuk membantu 

menambah humus yang akan memperbaiki 

struktur tanah berpasir. 

• Menanam pepohonan. Di daerah kering yang 

berpasir, akan lebih baik menanam tanaman 

pohon daripada menanam sayuran tahunan. 

 menambah tanah liat ke kompos cair 
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pH Tanah 

Tingkat pH tanah merupakan ukuran keasaman 

atau kebasaan tanah. Misalnya, kita bandingkan 

pH tanah dengan lambung Anda, jika terlalu asam 

maka lambung tidak akan bekerja dengan baik. 

Hal ini tentu saja akan menyebabkan masalah bagi 

lambung dan bagian tubuh yang lainnya. 

Sama halnya dengan tanah, kondisi yang baik 

berarti pH tanah netral, ini sangat menunjang 

segala sesuatunya untuk dapat berkembang 

dengan baik. 

Grafik pH 

Jika tanahnya ‘asam’ maka unsur hara akan 

terlepas keluar dari tanah. Produktivitas akan 

berkurang dan jika tanahnya terlalu asam maka 

hanya sedikit sekali tanaman yang dapat tumbuh. 

Jika tanahnya ‘basa’ maka tanah mengandung 

banyak unsur hara, namun terikat dan tidak 

dengan mudah tersedia untuk digunakan oleh 

tanaman. Produktivitas akan berkurang dan jenis 

tanaman yang bisa tumbuh juga sedikit. 

Dengan menambahkan cukup mulsa, kompos, dan 

bahan organik lainnya, tanah akan mengandung 

lebih banyak humus untuk menetralkan pH tanah, 

serta menambahkan unsur hara dalam tanah. 
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Penggunaan pupuk kimia, ketika tanahnya sedang 

dalam keadaan asam atau basa, hanya akan 

membuang uang saja karena akan terjadi 

pelepasan atau penguncian unsur hara dalam 

tanah. Di samping itu, justru akan menimbulkan 

banyak masalah lain di kemudian hari. 

Identifikasi pH Tanah 

Tanah asam: 

• Umumnya pada tanah di daerah lahan basah, 

daerah dengan curah hujan tinggi, dan 

pegunungan. 

• Terasa masam atau kecut, seperti cuka. 

 

Tanah basa: 

• Umumnya pada tanah di daerah kering, daerah 

pesisir pantai dan daerah batuan kapur. 

• Terasa manis. 

 

pH Tanah 

pH tanah dapat secara tepat diidentifikasi 

dengan menggunakan sebuah alat penguji pH. Alat 

penguji pH tanah ini menampilkan sejumlah angka 

dari 1 sampai 12. Angka 1 menunjukkan bahwa 

kondisi tanah paling asam, dan angka 12 

menunjukkan kondisi tanah paling basa. 



 30 

Kondisi tanah yang ideal umumnya memiliki pH 

sekitar 6,5 atau netral; kondisi tanah ini tidak 

asam dan tidak basa. 

Solusi Menyeimbangkan pH Tanah 

Solusi terbaik untuk tanah yang asam atau basa 

adalah dengan meningkatkan kandungan humus 

dalam tanah. Hal ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan mulsa, kompos, pupuk cair, dan 

bahan organik lainnya secara teratur. 

Meningkatkan kandungan humus akan membuat 

pH tanah menjadi netral dan memungkinkan untuk 

banyak unsur hara tinggal dalam tanah dan selalu 

tersedia untuk pertumbuhan tanaman. 

 

Solusi Lain untuk Tanah yang Asam  

 
Gambar pH Tanah yang Netral 
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• Abu dari kayu bakar (tidak boleh ada plastik 

dalam sisa pembakaran abu) dapat ditabur pada 

tanah yang asam. Jangan gunakan lebih dari 1 kg 

untuk tiap 30 meter persegi tiap tahunnya. 

Jangan bakar rumput atau bahan-bahan 

tanaman untuk mendapatkan abu; rumput dan 

bahan-bahan tanaman juga sangat penting untuk 

membantu memperbaiki keseimbangan pH tanah. 

• Untuk tanah asam di lahan yang sempit, serbuk 

kerang laut yang dihancurkan akan menyediakan 

zat kapur untuk membantu keseimbangan pH 

tanah. 

• Untuk lahan-lahan yang luas dapat digunakan 

kapur pertanian. Jenis yang paling baik adalah 

dolomit karena mengandung magnesium dan 

aman bagi akar tanaman. Bahan ini harganya 

cukup mahal dan sebaiknya digunakan setelah 

dilakukan pengujian pH terlebih dahulu. 

Jumlah (kg) kapur pertanian yang diperlukan 

untuk meningkatkan pH tanah hingga 6,5 per 30 

meter persegi:  
 

pH Tanah     Tanah Berpasir    Tanah Lempung   Tanah Liat 

6,0 1     kg 1,5 kg 2     kg 

5,5 2    kg 3   kg 4     kg 

5,0 3    kg 4   kg 6,5  kg 
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4,5 3,5 kg 6,5 kg 9     kg 

4.0 4    kg 8   kg 10,5 kg 

 

Solusi Lain untuk Tanah yang Basa 

• Gunakan 6 kg kompos per meter persegi untuk 

menurunkan pH hingga 1 satuan (misalnya pH 8,5 

ke 7,5). Ini tidak harus dilakukan satu kali 

sekaligus. 

• Gunakan 2 kg pupuk kandang per meter persegi 

untuk menurunkan pH hingga 1 satuan. 

• Bahan organik yang mengandung sulfur  

(belerang) dapat digunakan namun harganya 

mahal. Sebaiknya dilakukan pengujian pH terlebih 

dahulu.  

Jumlah (kg) sulfur besi atau bahan yang 

mengandung sulfur yang diperlukan untuk 

menurunkan  pH 1 satuan per 30 meter persegi: 

 
 Jenis Bahan    Tanah Berpasir/Lempung      Tanah Liat 

Sulfur Besi 2 kg 8 kg 

Bahan yg 

Mengandung 

Sulfur 

 

300 g(1/3 kg) 

 

1 kg 
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Siklus Unsur Hara 

Semua tanaman membutuhkan sejumlah unsur 

hara untuk pertumbuhannya. Beberapa unsur hara 

itu tersimpan dalam daun, buah, tangkai, batang 

dan akar ketika tanaman mengalami pertumbuhan. 

Pepohonan dan tanaman berakar panjang dapat 

menyerap mineral dari bagian tanah yang dalam 

melalui akarnya, tetapi mineral-mineral ini sering 

kali tidak tersedia dalam tanah. Pepohonan juga 

menyerap air dari tanah yang dalam, seperti 

sebuah pompa air yang besar. 

Beberapa unsur hara dipakai untuk pertumbuhan 

tanaman, dan beberapa juga dipakai untuk 

pembentukan buah atau biji, atau disimpan dalam 

buah atau biji. Hal yang sama terjadi pada 

sayuran dan tanaman-tanaman yang lebih kecil. 

Unsur hara ini bisa hilang dari sistem (tanah) dan 

perlu terus diganti. Banyak unsur hara yang bisa 

didaur ulang kembali ke dalam tanah melalui 

manusia, hewan, kompos, serta mulsa. Beberapa 

unsur hara akan hilang, namun bisa digantikan lagi 

dengan berbagai teknik, seperti; 

 Memanfaatkan legum musiman dan legum 

tahunan. 

 Menerapkan rotasi tanaman dan membiarkan 

lahan bera (tidak ditanami sementara waktu). 
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 Menggunakan kompos padat atau kompos cair. 

 Menggunakan rumput laut, kotoran ternak, 

sisa-sisa potongan daging dan bahan organik 

lainnya. 

 Memberi mulsa secara terus-menerus. 

 Menerapkan beragam sistem, misalnya 

menanam lebih banyak pepohonan yang selain 

berfungsi sebagai penahan angin juga akan 

menarik burung-burung dan hewan liar lainnya,  

 Bisa juga dengan memelihara burung seperti 

merpati, untuk lebih mudah mengumpulkan 

kotorannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus Unsur Hara 



 35 

 

Di hutan-hutan tropis, banyak sekali unsur hara 

yang tersimpan dalam pohon dan hanya sedikit 

yang tersimpan dalam tanah. Oleh karenanya, 

menebang hutan sama saja dengan menghilangkan 

unsur hara dari sistem tersebut. Tanah hanya 

bertahan selama satu atau dua tahun, dan setelah 

itu tanah menjadi miskin unsur hara dan tidak 

cukup bagus untuk budidaya. 

Di Indonesia, luas hutan terus berkurang, 

diakibatkan penebangan dan kebakaran hutan. 

Penebangan hutan lebih banyak untuk tujuan 

komersial, dan kebakaran hutan yang terjadi 

hamper di setiap musim kemarau. Disamping itu, 

hutan dipakai untuk beberapa kebutuhan lainnya, 

seperti pembukaan ladang atau pemukiman baru, 

lahan, peternakan, dan untuk kayu bakar. 

Pembakaran lahan merupakan sebuah masalah 

yang serius karena mengakibatkan hilangnya 

kesuburan tanah dan unsur hara yang sangat 

berharga. Setiap saat ketika lahan, dedaunan, 

rumput-rumputan dan bahan-bahan tanaman 

lainnya dibakar maka unsur hara yang tersimpan 

akan lenyap. Hal ini terjadi baik di lahan 

pertanian maupun peternakan. Memang setelah 

membakar abunya dapat menyediakan sedikit 

potasium dan mineral, tetapi unsur hara yang 
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hilang jauh lebih banyak daripada yang 

terkandung dalam abu tersebut. Untuk sekadar 

mendapatkan potasium, menggunakan abu dari 

sisa pembakaran di dapur saja sudah cukup. 

 
UJI COBA: Berbagai Macam Jenis    

              Tanah 
Dengan menggunakan uji coba sederhana, Adik-

Adik dapat melakukan identifikasi jenis-jenis 

tanah yang ada di dekat tempat tinggal yang 

kalian miliki. Pengetahuan ini akan membantu 

untuk memanfaatkan metode terbaik apa yang 

akan dipakai guna meningkatkan atau 

memperbaiki tanah tersebut.. 

• Pertama-tama, ambillah tiga atau lebih contoh 

tanah dan tempatkan dalam toples atau wadah 

yang bening. 

• Penuhi dengan tanah 2/3-nya, kemudian 

tambahkan air hingga penuh. 
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• Tutup toples itu dan kocok sampai rata. 

• Lalu biarkan sampai tanah itu mengendap dan 

dapat terlihat jenis tanah apa yang Anda miliki. 

Tanah liat akan selalu berada di atas, berikutnya 

akan terlihat pasir, lalu pasir kasar yang selalu 

berada di bagian dasar. Uji coba ini sangat 

sederhana, sehingga anak-anak pun bisa 

melakukannya. 

Tanah liat bisa menyimpan unsur hara dengan 

baik, namun tidak mengandung banyak udara di 

dalamnya dan ketika hujan deras air bisa 

menggenang. 

Sementara tanah berpasir akan cepat menghisap 

air dan memiliki banyak udara, namun akan mudah 

melepas unsur hara dan akan menjadi kering 

dengan cepat. 
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uji coba sederhana mengidentifikasi 

tanah 
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PENUTUP 

HENTIKAN EROSI... 

Bagian tanah yang pertama kali terkena 

erosi adalah lapisan tanah atas. Ini 

merupakan 

lapisan tanah yang sangat berharga! 

Lapisan ini mengandung banyak unsur hara 

dan 

memerlukan waktu bertahun-tahun untuk 

menggantikannya. Tanah akan susah 

menahan 

air dan akar tanaman akan terpapar di 

permukaan sehingga pertumbuhannya 

menjadi 

lambat atau bahkan mati. 

JANGAN LAKUKAN 

PEMBAKARAN.... 

• Pembakaran dapat merusak material 

yang bernilai, yang bisa menjadi kompos, 

mulsa, dan unsur hara bagi tanah. 

• Pembakaran dapat mengurangi jumlah 

biota tanah. 

• Pembakaran dapat mengeringkan tanah 

dan mengurangi kadar air. 

• Pembakaran dapat menimbulkan erosi 

dan polusi 
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