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Teknologi Pengelolaan Jerami Pada Lahan Sawah Terdegradasi

2. PENGGUNAAN BAHAN AGROKIMIA DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN

Husnain, Dedi Nursyamsi, dan Joko Purnomo
Peneliti Balitbangtan di Balai Penelitian Tanah

Pendahuluan

Penggunaan pupuk dan pestisida di Indonesia mulai meningkat pesat
sejak gerakan revolusi hijau tahun 1970 an. Sejak itu, penggunaan pupuk
dan pestisida menjadi keharusan bagi petani. Untuk mengantisipasi
dampak penggunaan pupuk berlebihan maka pemerintah mulai
menerapkan berbagai peraturan dan teknologi penggunaan pupuk seperti
pemupukan berimbang. Program tersebut mulai diterapkan hingga
diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang budi daya tanaman yang
mengatur penggunaan pupuk. Demikian juga kandungan hara dan logam
berat dalam pupuk sudah diatur dalam Permentan No70/Permentan/Sr.
140/10/2011. Dengan sosialisasi yang cukup luas, maka harapannya
penggunaan pupuk dapat dikendalikan.

Penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan merupakan
tantangan utama dalam pertanian ramah lingkungan. Bahan agrokimia
pupuk dan pestisida merupakan salah satu input teknologi yang sangat
dibutuhkan untuk sistem pertanian modern namun juga berpotensi
menimbulkan banyak kerusakan. Penggunaan bahan agrokimia yang
sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan tidak akan menyebabkan
banyak masalah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Namun penggunaannya yang berlebihan dan tidak tepat sasaran dapat
menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya keracunan tanaman,
timbulnya resistensi hama, serta tercemarnya tanah dan air. Selain
pencemaran lingkungan, pengaruh cemaran agrokimia ini juga
memberikan dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup
lainnya.

Trend penggunaan pupuk (N, P2O5, dan K2O) untuk semua sektor
di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 (FAO 2013). Penggunaan pupuk
N, P, dan K secara umum meningkat sesuai dengan adanya perluasan
lahan pertanian dan digunakannya varietas dengan hasil tinggi yang
kebutuhan pupuknya juga lebih tinggi.

Secara global, trend konsumsi pupuk dan estimasi potensi
kehilangan pupuk dapat dilihat pada Gambar 2a. Angka rata-rata
konsumsi pupuk di negara-negara di Asia Tenggara (termasuk Indonesia)
terendah ketiga setelah Sub-saharan Afrika dan Afrika Utara. Proyeksi
kebutuhan pupuk tahun 2050 di negara Amerika Latin, Asia Selatan, dan
Asia Timur meningkat pesat menjadi yang tertinggi di dunia berdasarkan
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asumsi jumlah populasi dan kebutuhan pangan serta sektor lain. Gambar
2b menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan pupuk, maka potensi
kehilangannya juga semakin tinggi. Lebih lanjut pada Gambar 2b, terlihat
kehilangan N dari sektor pertanian di negara-negara Asia Tenggara masih
menempati urutan ketiga tertinggi setelah negara berkembang dan
negara-negara Asia Timur yaitu sekitar 15 juta t/th. Perkiraan di tahun
2050 dapat mencapai 22 juta t/th. Kehilangan N tersebut tentu saja
merupakan kerugian yang cukup signifikan dan dampaknya dapat
merugikan kesehatan lingkungan.

Gambar 1. Konsumsi pupuk di Indonesia periode 2002-2011 (FAO 2013)
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Gambar 2. Estimasi konsumsi dan kehilangan pupuk global (Sumber:
Sutton and Bleeker 2013)

Kerugian kehilangan pupuk N sangat terkait dengan nilai efisiensi
pupuk tersebut. Peningkatkan efisiensi pupuk merupakan pendekatan
yang paling sesuai untuk menurunkan kehilangan pupuk N. Potensi
cemaran N terhadap lingkungan (Wild 1993) justru lebih banyak
dilaporkan untuk pupuk organik seperti pupuk kandang yang merupakan
salah satu amelioran tanah. Informasi total penggunaan bahan amelioran
secara nasional tidak mudah diperoleh sebagaimana informasi
penggunaan pupuk, sehingga potensi cemaran yang disebabkan oleh
amelioran tanah juga tidak mudah diestimasi.

Selain unsur N, potensi cemaran berupa akumulasi logam berat
banyak ditemukan pada pemupukan P terutama jenis fosfat alam (Raii et
al. 2013, Syers et al. 1987). Batuan fosfat alam dapat digunakan langsung
ke tanaman agar lebih ekonomis. Namun demikian batuan fosfat alam
mengandung logam berat. Sehingga penggunaan fosfat alam dalam
jangka panjang dapat mengakumulasi logam berat dalam tanah. Ini
merupakan salah satu penyumbang keracunan logam berat dalam tanah.
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Kelebihan unsur hara dalam tanah akan menyebabkan toksisitas bagi
tanaman, kerusakan bagi lingkungan, sebaliknya pada kondisi tanah
kekurangan unsur hara akan terjadi defisiensi bagi beberapa unsur hara
tertentu yang selanjutnya menyebabkan degradasi lahan. Pemulihan
lahan tercemar dengan pemulihan lahan terdegradasi sama sulit dan
beratnya. Oleh karena itu pengelolaan lahan yang ramah lingkungan
dalam arti menjaga keseimbangan alam, keberlangsungan produksi
tanaman, dan kesehatan lingkungan menjadi sangat penting.

Selain pupuk, input produksi yang tidak kalah pentingnya dan
berpotensi mencemari lingkungan adalah pestisida. Pestisida masih
menjadi andalan petani untuk melindungi tanaman dari serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT). Penggunaan pestisida oleh
petani umumnya melebihi dosis yang disarankan dalam kemasannya
(Afriyanto 2008). Sementara itu semakin tinggi dosis pestisida yang
diaplikasikan, resistensi hama penyakit terhadap pestisida jenis tersebut
juga meningkat (Ditjen PSP 2011). Akibatnya petani beralih menggunakan
jenis pestisida lain yang dianggap lebih ampuh. Ini seperti lingkaran
masalah yang tidak ada habisnya. Jenis pestisida yang beredar di pasaran
juga semakin banyak. Menurut data dari Ditjen Prasarana Sarana
Pertanian (Ditjen PSP 2012) jenis pestisida yang didaftarkan terus
bertambah setiap tahun, per 2012 sudah terdaftar sebanyak 2.475 jenis
pestisida.

Menurut FAO (1998) penggunaan herbisida di Indonesia pada
tahun 1996 sebesar 26.570 ton meningkat 395% dibanding tahun 1991
(6.739 ton). Ini menunjukkan penggunaan pestisida semakin intensif dan
cenderung tidak terkontrol. Penggunaan pestisida yang terus menerus
akan meninggalkan residu yang tidak mudah terurai sehingga agroekologi
pertanian dan kesehatan manusia sebagai konsumen menjadi terancam.

Penggunaan pestisida mulai diatur penggunaanya sejak tahun 1947
oleh Federal Insectisida, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), United
State Department of Agriculture (USDA). Di tahun 1954, Federal Food,
Drugs, and Cosmetic Act (FFDCA) menyusun aturan pestisida untuk
produk makanan. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan
akan meningkatkan risiko pencemarannya.

Dalam bab ini dibahas potensi cemaran dan toksisitas berbagai
jenis bahan agrokimia termasuk pupuk dan pestisida dalam upaya
memberikan pemahaman pertanian ramah lingkungan. Untuk potensi
cemaran pupuk, bahasan akan lebih fokus terhadap pupuk sumber N baik
organik (manure) dan anorganik (urea) serta potensi akumulasi logam
berat dari pupuk fosfat alam. Hasil-hasil penelitian tentang penggunaan
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pestisida dan residunya di Indonesia juga banyak dibahas. Selanjutnya
disampaikan beberapa alternatif teknologi untuk menurunkan efek negatif
bahan agrokimia tersebut.

Potensi Dampak Negatif Bahan Agrokimia Terhadap Lingkungan

Penggunaan pupuk seyogyanya sudah memperhatikan tepat dosis,
tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, dan tepat tanamannya. Apabila
aturan ini sudah diterapkan, maka tidak banyak pupuk yang terbuang dan
berpotensi merusak lingkungan. Namun hingga saat ini persepsi sebagian
besar petani kita masih belum berubah. Petani percaya bahwa semakin
banyak pupuk yang diberikan akan dapat menghasilkan produksi yang
lebih tinggi. Selain itu, terjadi ketimpangan dimana petani yang mampu
menyediakan pupuk memberikannya secara berlebihan, sebaliknya bagi
yang kurang mampu hanya memberikan pupuk seadanya.

Penggunaan pestisida perlu menjadi perhatian yang serius karena
pestisida merupakan katagori Persistent Organic Pollutants (POPs) yang
paling populer dengan kandungan senyawa berbahayanya. Senyawa POPs
merupakan senyawa organik yang sulit terdegradasi sehingga dapat
bertahan lama di lingkungan.

Nitrogen

Potensi hilangnya N dari sistem tanah-tanaman

Potensi cemaran lingkungan dari pupuk umumnya berasal dari sumber
pupuk N dan P. Kelebihan pupuk N dalam tanah akan menyebabkan
banyak N hilang baik melalui volatilisasi, run-off, dan leaching. Kehilangan
N ini umumnya setelah pupuk N mengalami perubahan bentuk menjadi
nitrat (NO3), nitrit (NO2), dan ammonia (NH4) (Rechcigl 1995). Pupuk N
yang diberikan baik dalam bentuk N inorganik seperti urea maupun N dari
bahan organik seperti kotoran hewan (kohe) akan mengalami reaksi
dengan ion H dan air tanah membentuk ion amoniak (NH3 dan NH4)
(Gambar 3 dan 4). Komposisi NH3 dan NH4 dalam tanah sangat
dipengaruhi oleh pH tanah, dimana tanah dengan pH didominasi oleh ion
NH4. Ion NH4 ini dapat diserap, difiksasi oleh mineral liat atau
dipertukarkan dalam komplek pertukaran. Secara biologi, pupuk N dalam
tanah akan mengalami perubahan melalui proses nitrifikasi menjadi NO3.
Proses nitrifikasi terjadi dengan adanya enzim Nitrosomonas dan
Nitrobacter dipicu oleh pH masam saat kondisi aerobik. Secara fisiologis,
tanaman cenderung menyerap N dalam bentuk NH4 dibandingkan dengan
NO3 (Brady and Weil 2007). Ion NO3 sangat dinamis dalam tanah dan
tidak diikat kuat oleh mineral liat sehingga mudah hilang dalam sistem
tanah dan tanaman. Hal ini yang menyebabkan banyaknya nitrat (NO3)
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yang hilang dan berpotensi menyebabkan tercemarnya air tanah, air
sungai, dan air irigasi.

Gambar 3. Siklus hara N dalam tanah (sumber: Schimmel dan Bennet
2004 dalam Schlesinger and Bernhardt (2013)

Gambar 4. Siklus N sumber kotoran hewan (sumber: DEFRA 2011)

Kehilangan N dari sistem tanah-tanaman dipengaruhi oleh model
pengelolaan lahan, sumber N, dan kondisi lingkungan. Sistem usaha tani
seperti tanaman semusim dan tahunan, praktek konservasi tanah yang
diterapkan dan teknologi pemupukan turut menentukan besarnya
kehilangan N. Sebagai contoh, Santoso et al. (2004) melaporkan
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kehilangan N di lahan kering, pada lahan yang tidak ditutupi mulsa
berkisar antara 440 hingga 525 kg/hAQa, sedangkan lahan yang ditutup
mulsa berpotensi kehilangan N lebih rendah yaitu sekitar 160 kg/ha.
Kehilangan N yang terkecil adalah pada lahan dengan sistem alley
cropping yang dilengkapi mulsa, kehilangan N hanya sekitar 60 kg/ha.

Pada Tabel 1, dapat dilihat beberapa hasil perhitungan neraca hara
sederhana input-output pada berbagai sistem usaha tani. Berdasarkan
hasil perhitungan neraca hara N, P, K, Si, Ca, Mg, dan Na dapat
disimpulkan bahwa unsur K dan Si bernilai negatif (-) serta N dan P
bernilai sangat rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa tanah perlu
pengelolaan hara yang tepat dan sesuai terutama untuk unsur hara N, P,
K, dan Si. Hasil studi neraca hara menunjukkan bahwa rata-rata N sangat
ditentukan oleh tingkat pemupukan, dimana semakin tinggi pupuk N
maka semakin tinggi N dalam perhitungan neraca N. Sedangkan untuk
tanaman sayuran nilai neraca N sangat tinggi menunjukkan tingginya
tingkat pemupukan N, sama halnya seperti pada pertanian lahan kering
dengan alley cropping yang dipupuk sedang hingga berat. Nilai K untuk
padi sawah baik padi sawah intensifikasi maupun padi sawah bukaan baru
memiliki nilai K yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa K dalam tanah
perlu diberikan sebagai input untuk menjaga keseimbangan hara K dalam
tanah. Nilai neraca hara merupakan indikator keseimbangan hara dalam
tanah sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan lahan.

Efisiensi penggunaan pupuk oleh tanaman juga merupakan hal
krusial dalam pengelolaan hara N. Brentrup et al. (2004) menyebutkan
bahwa efisiensi N merupakan indikator utama dalam menilai kualitas
lingkungan pertanian. Nilai efisiensi N di negara Portugal, Swedia, dan
Perancis berkisar antara 40 hingga 60% (OECD 2008; FAO 2009; IFA
2009). Di Indonesia, Widowati et al. (2011) menghitung efisiensi N pada
lahan sayuran umumnya lebih rendah dari 20%. Rendahnya tingkat
efisiensi pupuk N menyebabkan banyaknya N yang hilang dari tanah. Di
lahan sawah intensifikasi, perhitungan neraca hara menunjukkan bahwa
kehilangan N sebesar 147 kg/ha hilang terbawa melalui panen dan 29
kg/ha hilang melalui denitrifikasi, volatilisasi, dan pencucian.
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Tabel 1. Neraca hara pada berbagai sistem usaha tani di Jawa Barat

Sistem
usaha tani

Neraca hara Referensi

Lahan
sawah
intensifika
si
(praktek
petani,
tanpa
introduksi
teknologi)

Parameter N P K Si Ca Mg Na Husnain et al.
(2010)

kg/ha/musim

Input

Pupuk

Irigasi

Fiksasi N

138

13

30

24

3

5

6
7

90 39
4

75 30
5

Output

Panen

Denitrifikasi/

volatilisasi/leachi
ng

147

29

19 9
3

288 7 11 24

Kesetimbangan 5 8 -
2
1

-
198

38
7

65 28
1

Lahan
sawah
bukaan
baru
tanpa
introduksi
teknologi

Parameter N K Sukristyonubo
wo et al.
(2012)kg/ha/musim

Input

Pupuk anorganik

Kompos

Air irigasi

Air hujan

45

-

0.79

20.42

-

-

22.50

1.74
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Output

Gabah

Jerami

22.5

14.8

4.10

48.93

Kesetimbangan 39.03 -29.79

Lahan
sayuran
(praktek
petani
tanpa
introduksi
teknologi)

Parameter N (kg/ha) Widowati et al.
(2011)

Ws-IP Ws-FP Kp-IP Kp-FP

D.bawang-Kentang-
Kentang

Brokoli-
Kentang-
Kentang

Kesetimbangan 438-
559-
508

471-885-
451

201-
412-
241

559-
789-
526

Lahan
kering

Alley
cropping
(padi
gogo,
kacang
tanah dan
kacang
tunggak,
Flemingia
)

Parameter N (kg/ha) Santoso et al.
(2004)

Tanp
a
pupu
k

Dipupuk
sedang

Dipupuk berat

Input

Pupuk

Residu tanaman

-

358

338

503

765

694

Output

Panen

Jerami padi

Pencucian

Aliran

Erosi

29

30

-

141

175

114

87

-

54

18

201

142

-

20

7

Kesetimbangan -18 568 999
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Penggunaan pupuk N berlebihan terhadap tanaman mengakibatkan
banyak dampak negatif seperti pertumbuhan vegetatif yang berlebihan
dan sukulen. Hal ini menyebabkan konsumsi berlebihan (luxury
consumption) unsur N, lodging, dan rapuhnya jaringan tanaman. Secara
fisiologis terdapat penurunan kadar gula, melambatnya kematangan
tanaman sehingga tanaman menjadi sangat rentan terhadap serangan
penyakit dan serangan OPT (Rechcighl 1995). Gejala kelebihan N pada
tanaman padi hampir mirip dengan gejala defisiensi P yang menunjukkan
daun menjadi lebih gelap, namun pada tanaman yang kekurangan P akan
memiliki batang lebih pendek dengan jumlah anakan lebih sedikit (IRRI
2009). Hal yang sama dilaporkan Stevenson (1986) bahwa kadar NO3

yang sangat tinggi dalam tanah misalnya mencapai 3000 mg/kg akan
mempengaruhi berbagai proses kimia dalam tanah dan menyebabkan
tanaman menjadi lunak, tidak tegak sehingga intensitas cahaya selama
pematangan tidak optimal dan akibatnya suplai unsur hara menjadi tidak
seimbang.

Potensi kotoran hewan (kohe) yang dihasilkan merupakan potensi
sumber unsur hara dan sekaligus dapat menimbulkan problem kehilangan
hara dan tercemarnya air tanah. Pemberian kotoran hewan pada tanaman
perlu mendapat perhatian agar tidak menyebabkan banyak N yang hilang.
Emisi nitrogen merupakan isu penting terkait aplikasi pupuk kandang.
Pupuk kandang dengan C:N yang belum matang perlu dikomposkan
sebelum diberikan ke tanaman. Kemampuan mineralisasi pupuk kandang
sapi sekitar 25 hingga 40% sehingga masih sangat tinggi bila
dibandingkan dengan laju mineralisasi kompos berkisar -10 hingga 10%
(Wild 1993). Kompos yang belum matang menyebabkan lingkungan
perakaran (rizosfir) menjadi panas karena tingginya aktivitas mikroba di
sekitar perakaran, ini akan menyebabkan perakaran tanaman terganggu
sehingga menurunkan produksi tanaman.

Potensi cemaran N dalam ekosistem perairan

Akibat banyaknya N yang hilang dari sistem tanah-tanaman maka
ekosistem perairan menjadi terganggu. Hasil penelitian neraca hara
menyimpulkan bahwa N yang hilang melalui volatilisasi, denitrifikasi dan
drainase cukup tinggi (Santoso et al. 2004; Husnain et al. 2010; Widowati
et al. 2011). Penggunaan pupuk yang berlebihan akan meningkatkan juga
jumlah N yang hilang ke perairan. Sektor industri merupakan
penyumbang terbesar sumber cemaran air (Hart et al. 2002) seperti
dilaporkan dalam studi kasus untuk DAS Citarum, Jawa Barat. Namun
demikian, N yang hilang dari lingkungan pertanian juga turut
menyumbangkan penurunan kualitas air tanah dan air sungai.
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Fulazzaky dan Hadimuljono (2010) dalam penelitian tentang
kualitas air dengan metode Water Quality Aptitude (WQA) melaporkan
bahwa kualitas air sungai Citarum di 10 titik pengamatan sudah tidak
layak digunakan untuk kebutuhan air minum, rekreasi air, peternakan,
dan perikanan. Namun untuk kebutuhan air irigasi tidak menjadi masalah.
Kualitas air waduk baik Jatiluhur, Cirata, dan Saguling dilaporkan sudah
mengalami eutrofikasi dimana input nutrient terutama N dan P melebihi
kapasitas air waduk (Effendie et al. 2005), sehingga selain banyak
tambak/kolam ikan di ketiga waduk tersebut yang juga berpotensi
menambah kandungan hara dalam badan air. Hasil pengamatan Husnain
et al. (2009) bahwa kandungan NO3 di air waduk antara 1,6 hingga 1,9
mg/l dan PO4 adalah 0,04 hingga 0,09 mg/l dan DSi (Si terlarut) antara
8,87 hingga 11,58 mg/l. Kandungan N tersebut sebagaimana dilaporkan
oleh Fulazzaky and Hadimuljono (2010) bahwa untuk air irigasi kualitas
air masih dalam batas normal, namun untuk kebutuhan lainnya sudah
tidak sesuai.

Hasil pengamatan kandungan N dalam bentuk nitrit, nitrat, dan
ammonium dalam air sungai Wangisagara yang terletak di bagian hulu
DAS Citarum dari tahun 2000 hingga 2005 di bulan yang sama (Januari),
menunjukkan konsentrasi N yang meningkat dari tahun ke tahun.
Konsentrasi nitrat hingga mencapai 0,5 mg/l tergolong cukup tinggi untuk
daerah hulu sungai dimana aktivitas manusia belum terlalu intensif.
Tingginya kandungan nitrat tersebut diduga berasal dari praktek
pertanian di bagian hulu yang menyebabkan meningkatnya kandungan N
seperti ditampilkan dalam Gambar 5.
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Gambar 5. Trend kenaikan kandungan N dalam air irigasi sungai
Wangisagara (upstream) sumber air waduk Jatiluhur dari
tahun 2000 hingga 2005 di bulan Januari.

Kandungan air tanah akibat pencemaran N juga sangat penting
diamati karena air tanah juga digunakan untuk keperluan rumah tangga.
Nursyamsi et al. (2001) melaporkan bahwa kandungan nitrat, ammonium,
dan sulfat dalam air tanah pada berbagai sistem usaha tani lahan kering
di DAS Citarik dan DAS Kaligarang sudah melebihi batas maksimum
kandungan air tanah yang diperbolehkan menurut USEPA (CAST 1985).

Berbagai kerusakan lingkungan akibat emisi, hujan asam, dan
sebagainya yang terkait dengan pertanian sudah banyak dilaporkan.
Potensi kerusakan yang disebabkan oleh unsur N dapat dijelaskan seperti
yang telah dirangkum oleh Keeney (1982) dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Potensi dampak lingkungan yang berhubungan dengan N

Issu lingkungan Penyebab dan dampak

Kesehatan manusia dan hewan

Methemoglobinema Mengkonsumsi air minum dan makanan yang
mengandung nitrat tinggi, terutama mempengarui bayi
dalam transpor oksigen dalam darah

Kanker Terekspos nitrosamine yang terbentuk dari reaksi amina
dengan agen nitrous, kanker kulit meningkat dengan
ekspose sinar ultraviolet karena lapisan ozon (O3) yang
makin rusak

Keracunan nitrat Pencernaan hewan ternak karena mengandung nitrat yang
tinggi dalam air minum dan pakannya

Kerusakan lingkungan

Kontaminasi air tanah Nitrat yang pencucian dari pupuk, kotoran hewan, sludge,
air buangan, septic tank dapat mempengaruhi kesehatan
manusia dan hewan dan juga status tropic air permukaan
(menjadi eutrophik)

Eutropikasi air
permukaan

N yang berasal dari N yang terlarut, N dalam sedimen,
run-off, dan dari inlet air tanah, buangan dari perumahan,
pabrik, kantor, dll, serta sumbangan N dari atmosfir akan
memasuki badan air menyebabkan perubahan status hara
N dalam tanah sehingga terbentuk eutrofikasi

Hujan asam, evolusi, dan
deposisi amonia

Asam nitrit di atmosfir turun kembali melalui air hujan

Penurunan tebal lapisan
ozon dan perubahan iklim
global

Nitrous oksida dari pembakaran fosil oleh industri dan
kendaraan bermotor dan dari denitrifikasi nitrat dalam
tanah berpindah ke lapisan stratosfir terjadi kerusakan O3
(Ozon) sehingga sinar ultraviolet langsung menuju bumi
dan menyebabkan permanasan global

Sumber: Keeney (1982)

Fosfor

Pada era 1980-an pupuk yang umum digunakan petani adalah pupuk
tunggal, yaitu urea, SP-36, dan KCl. Pada tahun 1990-an subsidi pupuk
mulai dikurangi dan puncaknya saat krisis moneter, subsidi pupuk
dihapuskan sehingga menyebabkan petani mulai kewalahan menyediakan
pupuk yang cukup untuk pertanamannya. Petani kecil seperti petani padi
sawah dan palawija yang paling berisiko terkena dampak pengurangan
subsidi pupuk tersebut. Sejak saat itu petani mulai memberikan pupuk
sesuai kemampuannya, dan lebih memprioritaskan pupuk N dibandingkan
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pupuk yang lain. Hal ini disebabkan selain harga pupuk N yang relatif jauh
lebih murah dibandingkan dengan pupuk P dan K, pupuk N menunjukkan
respon pertumbuhan vegetatif tanaman yang cepat. Apabila hal seperti ini
dibiarkan dalam waktu lama, maka akan terjadi ketidakseimbangan unsur
hara dalam tanah. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah mulai
memperkenalkan pupuk majemuk NPK secara luas kepada petani
termasuk memberikan subsidi agar unsur P dan K juga turut diberikan ke
tanaman.

Berdasarkan hasil penelitian uji tanah dan updating status hara
tanah P dan K yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah pada tahun
2014, dan dalam Setyorini et al. (2004), dilaporkan bahwa tanah sawah di
Pulau Jawa memiliki status hara P yang tinggi akibat penggunaan pupuk P
dalam dosis tinggi di masa yang lalu. Status hara yang tinggi dalam tanah
menyebabkan meningkatnya risiko kehilangan P dari sistem tanah-
tanaman melalui run-off dan air drainase sehingga menyebabkan
pencemaran lingkungan. Status hara P yang tinggi akan menyebabkan
tinggi pula potensi kehilangan P jauh melebihi keuntungan agronomisnya.
Oleh sebab itu, perlu penanganan yang serius dalam mengelola lahan dan
inputnya. Sebagaimana ilustrasi dalam Gambar 6, status P tanah yang
sangat tinggi akan memperbesar potensi masalah bagi lingkungan.

Gambar 6. Hubungan antara produksi tanaman, uji tanah P, dan potensi
masalah lingkungan (sumber: Rechcigl 1995).

Kehilangan P dari sistem tanah-tanaman dapat terjadi dalam bentuk P
organik maupun P anorganik (Gambar 7). Kontak tanaman dengan unsur
P dalam sistem tanah tanaman dimulai dari daerah perakaran (rizosfir),
selanjutnya melalui berbagai reaksi biologi dan kimia dalam proses
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adsorpsi oleh akar tanaman. Kehilangan P dalam sistem tanah dan
tanaman dapat berasal dari P organik maupun P anorganik pada larutan
tanah (Shen et al. 2011). Kehilangan P melalui run-off erosi adalah
merupakan salah satu mekanisme kehilangan P.

Proses adsorpsi pupuk P sesaat setelah pupuk P diberikan ke tanah
merupakan bagian penting untuk diketahui. Setelah pupuk P diberikan,
reaksi di sekitar perakaran akan berubah menjadi kondusif untuk akar
agar dapat menyerap unsur P, hal ini dapat terjadi apabila tanah cukup
lembap sehingga berbagai reaksi kimia di sekitar perakaran dapat
berlangsung. Apabila unsur P tidak diambil tanaman sesaat setelah
aplikasi, maka P segera diadsorpsi oleh mineral liat yaitu Al dan Fe untuk
berikatan. Setelah ini terjadi, unsur P sangat sulit diambil oleh tanaman
saat dibutuhkan (Brady and Weil 2007). Dengan demikian perlu mengatur
pH tanah sebelum di pupuk P terutama pada tanah kering masam.

Sumber pupuk P juga dapat berasal dari penggunaan langsung
batuan fosfat alam. Batuan fosfat alam yang berasal dari mineral alam
tentu mengandung berbagai komponen kimia yang juga tergolong logam
berat seperti cadmium (Cd). Dengan demikian, pupuk fosfat alam, dan
produk turunannya juga berpotensi untuk menyumbangkan logam berat
sehingga tanah dapat terkontaminasi. Kandungan logam berat dalam
pupuk akan berpindah ke dalam jaringan tanaman dan sebagian
tertinggal dalam tanah. Syers et al. (1987) melaporkan tingginya variasi
kandungan Zn (57-1010 mg/kg), arsenic (<2-23 mg/kg), cadmium (2-100
mg/kg) dan uranium (64-153 mg/kg) dalam berbagai jenis fosfat alam.

Transportasi dan transformasi logam berat dalam tanah perlu
dipahami untuk dapat mengetahui apakah logam berat tersebut terdapat
dalam jaringan tanaman yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan.
Dalam tabel 6 dapat dilihat kriteria kandungan logam berat Pb, Cd dan Ni
dalam tanah dan tanaman (Orisakwe et al. 2012). Rochayati et al. (2011)
telah mengamati perilaku cadmium (Cd) pada tanah masam yang
diberikan batuan fosfat alam dan menemukan bahwa lebih dari 90% Cd
yang diberikan tertinggal dalam tanah. Namun demikian, penggunaan
bahan mineral seperti fosfat alam perlu dikombinasikan dengan
penggunaan bahan organik sehingga dapat mengikat logam-logam berat
dalam tanah dengan membentuk metal organo kompleks (Bohn et al.
2002).
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Gambar 7. Dinamika P dalam sistem tanah-tanaman (rizosfir) (Sumber:
Shen et al. 2011)

Menurut Rechcigl (1995), kelebihan P dalam tanah menyebabkan
tanaman indigenous kalah dalam kompetisi hara dengan tanaman
introduksi yang terstimulasi oleh kandungan P tanah yang tinggi.
Tingginya P dalam tanah juga menghambat aktivitas mikoriza dalam
sistem transformasi ke bentuk P organik. Pemupukan P juga akan
menyebabkan terlepasnya sulfat dari kompleks jerapan tanah, sehingga S
mudah hilang dan terjadi defisiensi S (Syers et al. 1987).

Tidak seperti unsur N dan turunannya (amoniak, nitrat, dan
nitrosamin), unsur P yang masuk ke sistem perairan tidak menjadi toksik
buat hewan ternak maupun manusia. Hanya saja permasalahan terkait
pupuk P adalah kekurangan P dalam tanah menyebabkan degradasi
kesuburan tanah dan sebaliknya kelebihan P dalam tanah menyebabkan
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P tidak digunakan tanaman sehingga terbuang ke perairan dan memicu
eutrofikasi dalam badan air.

Kondisi eutrofikasi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya
dapat terjadi pada ekosistem perairan dengan kondisi hara yang
berlebihan. Salah satu hasil penelitian pengamatan kualitas air sungai
yang dilakukan oleh Effendie et al. (2005), menyebutkan bahwa
ekosistem perairan di daerah waduk Jatiluhur, Cirata dan Saguling telah
mengalami eutrofikasi. Selain input N dan P dari buangan limbah
domestik, daerah industri juga menyumbangkan nutrient tersebut ke
dalam perairan di DAS Citarum di mana ketiga waduk diatas terdapat.
DAS Citarum adalah salah satu contoh tercemarnya perairan akibat
campur tangan manusia. Kondisi yang sama juga dapat terjadi pada DAS
lainnya yang menjadi penampungan sampah domestik, industri, dan
pertanian.

Logam Berat

Logam berat (heavy metal) terdapat secara alami di alam. Logam berat
yang terdapat dalam batuan ultramafic dan mafic adalah cadmium (Cd),
kromium (Cr), kobalt (Co), tembaga (Cu), mangan (Mn), dan yodium (I),
sedangkan yang umum terdapat dalam batuan asam dan intermediet
adalah barium (Ba), molibdenum (Mo), timbal (Pb), timah (Sn), uranium
(U), tungsten (W: wolframium), dan seng (Zn) (Kabata-Pendias et al.
1993). Sumber logam berat dalam tanah juga dapat berasal dari input
pertanian dan non pertanian yang berpotensi mengakibatkan masalah
lingkungan.

Permasalahan logam berat yang dibahas dalam sub bab ini adalah
logam berat yang berasal dari pupuk dan sumber lain yang mencemari
lahan pertanian. Dengan demikian kandungan logam berat sebagai input
dalam sistem pertanian perlu menjadi perhatian. Permasalahan logam
berat pada tanah pertanian di Indonesia sudah banyak dilaporkan, namun
belum sampai pada tingkat membahayakan. Meskipun sektor industri
berkontribusi besar dalam pencemaran lingkungan oleh logam berat,
namun peranan sektor pertanian tidak dapat dikesampingkan. Seperti
hasil penelitian dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa sumber logam berat
dari sektor pertanian juga cukup tinggi.
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Tabel 3. Kandungan logam berat berasal dari pertanian dan industri di
beberapa negara (mg/kg)

Keterangan: Merupakan kompilasi data dari Kabata-Pendias dan Pendias, b

terutama berasal dari sludge lahan pertanian, c tambang dan
industri pengolahan logam, d setelah aplikasi pestisida.

Sumber: Rechcigl (1995)

Beberapa hasil penelitian tentang logam berat dalam tanah dan
tanaman umumnya didominasi oleh Pb, Cd, dan Hg. Adimihardja (2003)
dalam rangkumannya melaporkan bahwa dari total 106 ribu ha lahan
sawah intensifikasi di Karawang dan Bekasi, ditemukan sekitar 4-17%
lahan sawah tercemar Cd dan 7-33% tercemar Pb. Selanjutnya pada
tanah di sentra bawang merah, kadar Pb di Tegal dan Bekasi berkisar
antara 2,5-3,7 ppm, padahal batas ambang Pb dalam sayuran adalah 2,0
ppm. Kadar Cd pada bawang merah tersebut sekitar 0,14-0,29 ppm,
sedangkan batas ambangnya adalah 0,1 ppm. Lebih lanjut Suganda et al.
(2003) menemukan bahwa kandungan logam berat pada tanah sawah di
Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat sudah melebihi ambang batas
seperti Cu, Zn, dan Co dengan hasil pengamatan sebagai berikut: Cu
antara 43-83 mg/kg, Zn berkisar antara 57-137 mg/kg, Pb antara 8-23
mg/kg, Cd antara 0,05-0,19 mg/kg, Co antara 14-27 mg/kg, Cr antara
0,8-25 mg/kg, dan Ni antara 14-21 mg/kg. Namun demikian kandungan
logam berat dalam padi dan jerami masih di bawah ambang batas, sama
seperti yang dilaporkan Subowo et al. (1998) bahwa kandungan logam

Unsur Negara
Sumber

Pertanianb Industric

As Japan 400 2,470
Canada 290 2,000

Cd U.K 167 336
Poland 107 270

Cr Jerman Barat 400
Poland 10,000

Cu Japan 300 2,020
The Netherlands 265 1,090

Hg Canada 11,5d 2,0
Jerman Barat 24

Ni U.K. 850 600
Canada 26,000

Pb Jerman Barat 800 3,075
U.K 390 4,560

V India 840
Zn The Netherlands 760 3,625

U.S. 765 12,400
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berat Pb dan Cd dalam gabah yang dipanen di tanah sawah intensifikasi
yang dekat dengan jalan raya masih di bawah ambang batas sehingga
aman untuk dikonsumsi.

Perilaku logam berat atau kontaminan di dalam tanah digambarkan
oleh Brady dan Weil (2007) (Gambar 8). Logam berat atau kontaminan
yang diadsorpsi oleh mineral liat akan mengalami 3 mekanisme yaitu: 1)
kontaminan masuk ke dalam pori tanah berukuran nano sehingga
terisolasi dan tidak dapat dimasuki oleh molekul enzim mikroba, namun
dengan berjalannya waktu proses degradasi secara kimia tetap
berlangsung (notasi a pada gambar); 2) kontaminan dapat terisolasi,
mengendap dan mengeras melalui proses presipitasi lapisan Fe tanah
(iron coating) (notasi b pada gambar); dan 3) kontaminan masuk ke
dalam pori tanah yang memungkinkan untuk dimasuki oleh molekul
enzim dari mikroba sehingga proses degradasi oleh enzim dapat
berlangsung (notasi c pada gambar). Pada mekanisme 1 dan 2, meskipun
degradasi secara biologi tidak mungkin terjadi namun dalam waktu yang
lama kontaminan akan mengalami degradasi kimia yang akan
menurunkan kadar toksisitas kontaminan. Pada Gambar 8, bagian kiri
dapat dilihat bahwa konsentrasi kontaminan memiliki pola yang sama
dengan aktivitas mikroba dalam tanah. Dimana aktivitas mikroba
menurun dengan menurunnya konsentrasi kontaminan yang terekstrak.
Ini berarti bahwa meskipun total kontaminan dalam tanah masih tinggi
mikroba tidak lagi mendegradasi kontaminan tersebut. Pada Gambar 8
sebelah kanan, menunjukkan mekanisme degradasi kontaminan dalam
tanah dimana pada bagian-bagian tertentu mikroba tidak dapat
mengakses kontaminan. Namun demikian, tingginya total kandungan
kontaminan dalam tanah tidak selalu berarti tingkat toksisitasnya juga
masih tinggi, karena degradasi kimia akan tetap berjalan dan
kemungkinan kontaminan tersebut terisolasi dalam tanah yang dalam hal
ini sudah tidak membahayakan lagi. Dengan demikian, dalam studi
tingkat toksisitas kontaminan sebaiknya lebih ditekankan kepada tingkat
kelarutannya selain total konsentrasinya.
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Gambar 8. Hubungan kandungan kontaminan dan aktivitas biologi dalam
tanah (kiri) dan mekanisme adsorpsi kontaminan dalam tanah
(kanan). Sumber: Brady dan Weil (2007)

Selain kandungan logam berat dalam tanah, tanaman, dan air,
kandungan logam berat dalam pupuk juga perlu mendapat perhatian.
Sebagai gambaran logam berat dalam pupuk dapat dilihat informasi dari
California Department of Food and Agriculture (1998) yang menunjukkan
bahwa pupuk mineral maupun pabrikasi mengandung logam berat
sebagaimana tedapat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata kandungan logam berat As, Cd, dan Pb (mg/kg) dalam
beberapa pupuk anorganik komersial dan bahan amelioran
tanah di California.

Bahan Grade pupuk
(%)

As Cd Pb

Amelioran tanah

Kapur - 2,2 (0,3-5,1) 6,2 (4,0-8,1) 33,9 (3,2-
52,0)

Gipsum - 1,3 (0,2-3,4) 0,9 (0-2,5) 4,4 (0,8-9,2)

Pupuk P

TSP 0-20-0 4,8 (0,5-14,0) 110 (0-163) 2,0 (0-4,0)
MAP 11-23-0 8,1 (1,5-16,0) 74,1 (0-166) 2,6 (0-9,0)
DAP 18-20-0 4,9 (0,3-8,5) 38,1 (5,0-

125)
4,0 (0-15,6)

Batuan fosfatb 13,0 130 13,0

Pupuk lain

KCl 0-0-50 0,4 (0,1-0,6) 0,8 (0-1,6) 3,3 (2,5-4,0)
Urea 46-0-0 0 0 0
Zink Sulfat - 2,6 (0-29,5) 32,3 (0-233) 203 (0-1430)
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Angka merupakan rata-rata nilai dari kisaran yang terdapat dalam tanda kurung; b hanya
terdiri dari 1 sample; % N, P, dan K dihitung berdasarkan berat.

Berdasarkan hasil pengujian pupuk organik di Laboratorium Balai
Penelitian Tanah beberapa diantaranya logam berat dalam jumlah yang
cukup tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam Permentan No.
70/Permentan/SR.140/10/2011. Pupuk yang beredarpun perlu diawasi
dalam hal kualitas. Hindarwati et al. (2012) melaporkan bahwa
kandungan logam berat Pb, Cd, dan Cu dalam pupuk organik belum
melebihi batas yang diijinkan berdasarkan Permentan, namun
penggunaan yang berlebihan dapat memicu kelebihan penggunaan logam
berat dalam tanah. Selain itu kualitas pupuk seperti pupuk organik sangat
bervariasi berdasarkan sumber bahan bakunya sehingga kemungkinan
mengandung logam berat tinggi bisa terjadi terutama yang menggunakan
bahan baku limbah.

Saat ini kriteria logam berat dalam pupuk sudah diatur dalam
Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011. Kandungan logam berat
yang dipersyaratkan dalam pupuk adalah maksimal mengandung As =
100 ppm, Hg = 10 ppm, Cd = 100 ppm, dan Pb = 500 ppm. Sedangkan
kriteria logam dalam tanah adalah spesifik lokasi sesuai dengan kondisi
tanah dan pengunaan lahannya. Sebagai contoh, lahan yang akan
dijadikan land filling atau untuk penampungan bahan kontaminan dapat
memilki standar maximum accectable concentration (MAC) lebih tinggi
dibandingkan dengan lahan untuk pertanian. Kriteria logam berat untuk
lahan pertanian dari berbagai negara dapat dilihat dalam Tabel 5.

Lebih lanjut Orisakwe et al. (2012) mengumpulkan berbagai
informasi kriteria logam berat dalam tanah dan tanaman serta bagian-
bagiannya secara lebih detil pada Tabel 6.

Tabel 5. Usulan nilai maximum accetable concentration (MAC) logam
berat dalam tanah pertanian di berbagai negara (mg/kg)

Logam Austria Kanada Poland Jepang Inggris Jerman

As 50 25 30 15 20 40 (50)b

Be 10 10 10 (20)
Cd 5 8 3 1(3) 2 (5)
Co 50 25 50 50
Cr 100 75 100 50 200 (500)
Cu 100 100 100 125 50 (100) 50 (200)
Hg 5 0,3 5 2 10 (50)
Mo 0 2 10
Ni 100 100 100 100 3 (50) 100 (200)
Pb 100 200 100 140 50 (100) 500

(1000)
Ti 2 (20)
Zn 300 400 300 250 150 (300) 200 (600)

b Nilai tolerable dan toksik (dalam kurung). Sumber: Rechcigl (1995).
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Tabel 6. Perbandingan berbagai standar kandungan Cd, Pb, dan Ni pada
tanah dan beberapa tanaman.

Sampel Standar Cd Pb Ni

Tanah (ug/g) Indian Standard Awashthi 3-6 250-
500

75-150

WHO/FAO 2007 - -
European Union 2002 3-0 300 75

Tanah (mg/kg) Canadian human quality
health, soil quality guideline

14 140

Tanaman (ug/g) Indian Standard Awashthi 1,5 2,5 1,5
WHO/FAO 2007 0,2 5,0

Comissison regulation(EU
2006)

0,2 0,3

Sayuran daun, umbi-umbi,
cereal, dan buahan (mg/kg)

European Union maksimum
levels in foods

0,20 a 0,3 b

Batang sayuran, akar
sayuran, dan kentang
(mg/kg)

0,050 a

Bran, germ, gandum, padi,
dan kedelai (mg/kg)

0,10 a

a. Comission regulation (EU) no. 420/2011 amending regulation (EC) No. 1881/206 setting
maximum levels for certain contaminants in foodstuffs.

b. FAO/WHO (2001), Join Code Alimentarius Comission.

Pestisida

Terdapat 14 jenis pestisida dalam Pedoman Penggunaan Pestisida (Ditjen
PSP 2011) yaitu akarisida, algasida, alvisida, bakterisida, fungisida,
herbisida, insektisida, molluskisida, nematisida, ovisida, pedukulisida,
piscisid, rodentisida, dan termisida. Dari berbagai jenis pestisida tersebut,
7 diantaranya banyak digunakan dalam bidang pertanian seperti
herbisida, insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida, acaricida, dan
rodentisida. Selanjutnya dalam makalah ini ke 7 jenis pestisida tersebut
disebut dengan pestisida.

Bahan utama penyusun pestisida adalah persistent organic
pollutants (POPs) yang diketahui resisten di lingkungan, terakumulasi di
dalam tubuh makhluk hidup, dan memiliki toksisitas yang tinggi (Rodan et
al. 1999). Sembilan dari 12 jenis senyawa POPs terdapat dalam pestisida,
yaitu aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor,
exachlorobenzene, mirex, dan toxaphene (Ritter et al. 2007). Berdasarkan
pedoman penggunaan pestisida yang dikeluarkan oleh Ditjen PSP 2011,
terdapat 39 jenis bahan aktif pestisida yang dilarang beredar di
Indonesia. Ke 39 jenis tersebut dapat dilihat dalam Tabel 7.
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Tabel 7. Daftar bahan aktif pestisida yang dilarang

No Bahan aktif No Bahan aktif

1 2,4,5-T 20 Heptaklor
2 2,4,6-T 21 Kaptafol
3 Natrium 4-brom-2,5-

diklorofenol
22 Klordan

4 Aldikarb 23 Klordimefon
5 Aldrin 24 Leptofos
6 1,2-Dibromo-3- kloropropan 25 Heksakloro Siklo Heksan (HCH)

(termasuk Lindan)
7 Cyhexatin 26 Metoksiklor
8 Dikloro difenil trikloroetan

(DDT)
27 Mevinfos

9 Dieldrin 28 Monosodium metam arsonat
(MSMA)

10 2,3-Diklorofenol 29 Natrium klorat
11 2,4-Diklorofenol 30 Natrium tribromofenol
12 2,5-Diklorofenol 31 Metil parathion
13 Dinoseb 32 Halogen fenol (termasuk Penta)

Kloro Fenol (PCP) dan garamnya
14 Ethyl p-nitrophenyl

Benzene-thiophosponate
(EPN)

33 Pestisida berbahan aktif
Salmonella

15 Endrin 34 Senyawa arsen
16 Endosulfan 35 Senyawa merkuri
17 Etilen dibromida (EDB) Etilen

dibromida (EDB)
36 Strikhnin

18 Formaldehida 37 Telodrin
19 Fosfor kuning

(YellowPhosphorus)
38 Toxaphene

39 Mireks

Pestisida menjadi berbahaya karena efek sampingnya seperti
tertinggal dalam tanaman, masuk ke dalam bahan makanan dan
pencernaan makhluk hidup, terbawa air dan terbang lewat udara
(Madhun dan Freed 1990). Senyawa POPs ini juga bersifat semi volatil
sehingga dapat berada dalam fase uap ataupun terserap di dalam partikel
debu, sehingga POPs dapat menempuh jarak yang jauh di udara (long-
range air transport) sebelum akhirnya terdeposisi di bumi (Ritter et al.
2007). Dengan sifat-sifat demikian, senyawa POPs cenderung
terakumulasi dan selalu terdapat di lingkungan.

Madhun dan Freed (1990) merangkum berbagai pengaruh pestisida
terhadap tanah dan air seperti dapat dilihat dalam Tabel 8. Hampir semua
jenis pestisida dapat terangkut dalam residu tanaman kecuali kelompok
organophosphate, carbonate, dan pyrethroid yang memiliki umur pendek.
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Pestisida juga dapat merusak pertumbuhan tanaman air sehingga
ekosistem perairan menjadi terganggu.

Tabel 8. Pengaruh pestisida terhadap tanah dan lingkungan air

Jenis Pestisida Lokasi Efek

Hebisida

Aromatic acid Tanah Terangkut dalam residu tanaman;
herbisida terlarut dapat merusak
tanaman sekitarnya

Air Membunuh atau menghambat beberapa
tanaman air

Amides, anilines, nitriles,
esters, carbamates

Tanah Terangkut dalam residu tanaman
Run off permukaan dapat mengirim
herbisida ke badan air

Insektisida

Organochlorine Tanah Terangkut dalam residu tanaman,
transport ke badan air

Air Erosi permukaan dapat membawa
herbisida ke badan air

Organophosphates,
carbonates, pyrethroid

Tanah Umumnya berumur pendek (short live)
sehinggga pengaruh ke tanaman sangat
kecil

Air Toksik untuk sebagian alga tertentu

Sumber: Madhun dan Freed (1990)

Pengaruh negatif pestisida untuk tanaman yang sensitif adalah
tanda pematangan yang cepat dan tidak beraturan, kehilangan biomassa
dan kematian tanaman (Wild 1993). Bagi organisme pengganggu
tanaman (OPT) misalnya serangga dapat membangun imunitas tinggi
terhadap pestisida sehingga dosis penggunaannya akan selalu meningkat.
Pengendalian hama sebelum program pengendalian hama terpadu (PHT)
lebih banyak mengandalkan pestisida jenis organoklorin dan organofosfat
yang memiliki toksisitas tinggi dan persistensi lama dalam tanah sehingga
berpotensi mencemari lingkungan. Selanjutnya berkembang pestisida
golongan carbonate dan pyrethroid yang lebih aman terhadap lingkungan
karena mudah terdegradasi, namun penggunaannya dalam jangka
panjang tetap perlu diwaspadai.

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari residu pestisida
dipengaruhi oleh jenis bahan aktif, tingkat kelarutan, dan kondisi
lingkungan saat pestisida diberikan. Proses transformasi pestisida dalam
tanah dapat dilihat dari Gambar 9. Pestisida yang masuk ke dalam tanah
akan melalui 7 proses yaitu: 1) volatilisasi ke atmosfir tanpa perubahan
kimia; 2) diadsorpsi tanah; 3) hilang melalui leaching; 4) bereaksi secara
kimia di dalam tanah maupun permukaan tanah; 5) dapat dirombak oleh
mikroorganisme; 6) terbawa erosi dan run-off ke aliran sungai; dan 7)



Pengelolaan Lahan Pada Berbagai Ekosistem Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan 31

Penggunaan Bahan Agrokimia dan Dampaknya Terhadap Pertanian Ramah Lingkungan

masuk jaringan tanaman dan juga hewan melalui rantai makanan (Weber
dan Miller 1989). Lebih lanjut, pestisida masuk melalui perakaran,
diabsorpsi oleh mineral liat tanah kemudian mengalami degradasi biologi
dan kimia. Pestisida yang diberikan ke tanaman juga akan mengalami
volatilisasi, terpapar radiasi sehingga terurai (photodecomposition), hilang
melalui leaching dan run off. Bahan aktif pestisida yang tidak dapat
terurai baik secara kimia dan biologi sangat berbahaya apabila tercuci
sehingga masuk ke dalam air tanah, bertahan dalam air run off dan
menjadi toksik.

Kelarutan bahan aktif pestisida menjadi indikator proses
transformasinya dalam tanah. Pada Gambar 10 dapat dilihat tingkat
kelarutan beberapa jenis bahan aktif pestisida dalam air. Kelompok
halogen, alkylated benzenes, dan phthalate memiliki tingkat kelarutan
tinggi dalam air yaitu sekitar 10-3 hingga 1 mol/l kelompok yang paling
rendah tingkat kelarutannya dalam air adalah polychlorinated biphenyls
(PCBs) (Wild 1993). Semakin tinggi tingkat kelarutannya dalam air maka
semakin cepat tingkat degradasinya dan sebaliknya dengan tingkat
kelarutan rendah persistensinya juga semakin lama.

Penelitian tentang residu senyawa POPs sudah banyak dilakukan
namun bersifat sporadik. Penelitian dalam skala lebih luas dan
komprehensif telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di Balai Penelitian
Lingkungan Pertanian, Balitbangtan. Residu pestisida di dalam tanah, air,
dan tanaman juga sudah dipetakan meskipun terbatas untuk Prov. Jawa
Tengah.
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Gambar 9. Transportasi dan mekanisme transformasi pestisida dalam
tanah (Sumber: Weber dan Miller 1989).

Keterangan: OC (organic chemicals)

Gambar 10. Kelarutan berbagai jenis bahan aktif pestisida dalam air (Wild
1993).
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa residu senyawa POPs di
tanah-tanah sawah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
didominasi oleh jenis Lindan dan Aldrin (Ardiwinata et al. 1999; Harsanti
et al. 1999; Jatmiko et al. 1999). Lebih lanjut Nursyamsi et al. (2010)
menyatakan residu POPs pada tanah dan air serta tanaman padi di
daerah Jateng termasuk lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT,
dan endosulfan dengan kadar residu beberapa telah melampaui batas
maksimum residu (BMR) (Gambar 11).

Residu senyawa POPs seperti -BHC, heptaklor, endrin, DDT, DDD,
dieldrin, DDE, dan aldrin juga terdapat dalam sumber air seperti pada air
sawah, air irigasi, air kolam, air tambak di daerah Karawang, Kuningan,
dan Cianjur, Jawa Barat (Ardiwinata dan Djazuli 1992).

Gambar 11. Residu organoklorin (POPs) di tanah, air, dan padi di daerah
Jawa Tengah (sumber: Nursyamsi et al. 2010)

Senyawa POPs yang terdapat dalam tanah dan air pada daerah
pertanaman berpotensi masuk ke dalam bahan makanan. Berbagai hasil
pengamatan dilaporkan di daerah Jawa Barat yaitu beras mengandung
lindan, aldrin, heptaklor, dan endosulfan (Murtado et al. 1996; Ardiwinata
et al. 1999). Sedangkan di Jawa Tengah juga ditemukan senyawa POPs
lindan, aldrin, dan endosulfan pada beras (Ardiwinata et al. 1999). Di
daerah Jawa Timur juga terdapat endosulfan dalam beras (Ardiwinata et
al. 1999). Pada tanaman kedelai juga ditemukan residu senyawa POPs
yaitu lindan dan dieldrin dengan konsentrasi antara 0,007 hingga 0,01

Konsentrasi (ppm)

Konsentrasi (ppm)
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ppm (Samudra et al. 1989) dan di DKI Jakarta juga mengandung lindan,
heptaklor, endrin, endosulfan, DDT, dan DDE (Ardiwinata et al. 1997).
Abdul Muti (2000) dalam Kurnia et al. (2005) melaporkan bahwa terdapat
residu bahan aktif pestisida melebihi batas ambang nilai ADI (acceptable
daily intake) (FAO-WHO 1993) pada beberapa tanaman diantaranya
klorpirifos pada kentang, endosulfan pada kentang dan tomat, karbofuran
pada cabai dan dieldrin pada tomat dan kubis.

Dari berbagai hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa bahaya
residu pestisida sudah memasuki rantai makanan dan sangat
membahayakan kesehatan. Untuk itu, selain perbaikan dari aspek legal
penggunaan pestisida, teknologi yang tepat dan mampu mereduksi
tingkat toksisitas residu pestisida tersebut baik di tanah dan air agar tidak
mencemari bahan makanan sangat dibutuhkan.

Upaya Menurunkan Pengaruh Negatif Bahan Agrokimia
Terhadap Lingkungan

Sejalan dengan peningkatan populasi penduduk di Indonesia, maka
kebutuhan akan pangan, perumahan, dan industri juga akan meningkat.
Sebagai konsekuensinya, kebutuhan bahan agrokimia seperti pupuk dan
pestisida juga semakin bertambah. Upaya mengembalikan lahan
pertanian menjadi pertanian organik merupakan salah satu alternatif
pendekatan untuk menghindari penggunaan bahan agrokimia. Namun
demikian, kebutuhan pangan yang sangat besar tersebut tentu
merupakan prioritas utama untuk dipenuhi. Produksi pangan dari
pertanian organik belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara
nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan teknologi pupuk
dan pestisida yang ramah lingkungan agar dampak negatifnya dapat
diminimalisir namun target outputnya tetap tercapai. Berikut beberapa
pendekatan pengelolaan pertanian ramah lingkungan terkait pupuk dan
pestisida diuraikan sebagai berikut:

Pengelolaan unsur hara dan teknologi pemupukan

Pengelolaan unsur hara di lahan pertanian merupakan salah satu cara
mengatasi permasalahan pupuk. Pemberian pupuk yang tepat sesuai
dengan kebutuhan tanaman dan status hara tanah merupakan kunci
pengelolaan unsur hara pada lahan pertanian. Pengetahuan tentang cara
pemupukan, waktu pemberian, dosis pupuk, jenis pupuk dan
memperhitungkan kebutuhan setiap jenis tanaman merupakan kunci
pengelolaan hara. Berikut praktek pengelolaan hara yang perlu
diperhatikan:
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1. Perlunya meminimalisir kehilangan unsur hara melalui run off, erosi,
leaching, dan volatilisasi dengan perbaikan teknologi konservasi
tanah dan air.

2. Meningkatkan pengetahuan tentang tanaman dengan kebutuhan
unsur hara seperti N yang rendah namun bernilai ekonomi tinggi dan
pengembangan rekayasa genetika yang dapat menghasilkan
tanaman yang dapat tumbuh baik pada kondisi ekstrem hara misal
kekurangan N, P, dll.

3. Mengetahui kebutuhan unsur hara tanaman pada status hara tanah
yang tepat.

4. Cara penempatan pupuk yang tepat. Sebagai contoh pemberian
pupuk dalam larikan untuk P dapat mengurangi kontak P secara luas
dengan tanah, sehingga pupuk lebih lama dapat dimanfaatkan
tanaman.

5. Kombinasi pupuk N dan P, dimana pemberian pupuk N bersamaan
dengan P dapat meningkatkan P uptake oleh tanaman karena asam
nitrit yang dihasilkan dari oksidasi ion ammonium dapat
melambatkan proses fiksasi P dari komponen Ca tanah untuk tanah
alkalin.

6. Pengelolaan bahan organik tanah. Tanah yang miskin bahan organik
umumnya mengalami permasalahan dalam menciptakan kondisi
ideal dalam hal penyerapan unsur hara oleh perakaran tanaman.
Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi merupakan habitat
bagi mikroorganisme tanah baik fauna, mesofauna, dan mikrofauna
sehingga fungsi perombakan bahan kimia dalam tanah dapat
berjalan sesuai dengan peranannya. Bahan organik dapat menjadi
penahan unsur hara dari fiksasi oleh mineral liat seperti halnya unsur
P. Bahan organik juga dapat mengikat logam berat sampai logam
berat tersebut terdegradasi.

7. Mengontrol pH tanah. pH tanah umumnya menjadi pembatas
ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Ketersediaan unsur hara
dapat menurun drastis bila pH tanah terlalu tinggi atau terlalu
rendah, sehingga unsur hara banyak tidak tersedia bagi tanaman
dan mudah hilang keluar dari sistem tanah-tanaman. Aplikasi kapur
sangat efektif meningkatkan pH tanah.

8. Menangkap kelebihan pupuk sebelum memasuki aliran sungai seperti
danau buatan atau melewati hutan mangrove alami.

Teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi pupuk
adalah dengan menggunakan pupuk yang memiliki efisiensi tinggi seperti
penggunaan pupuk slow release. Pupuk slow release adalah pupuk yang
dapat melepas unsur hara secara lambat. Pupuk slow release dapat
berupa pupuk yang dicoating dengan polimer nano, bahan mineral alami
seperti zeolite, gypsum atau membran, teknik enkapsulasi, atau dengan
menjadikan pupuk berbentuk tablet/kapsul yang cukup besar sehingga
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pupuk tersebut dapat bertahan cukup lama sebelum habis secara
perlahan. Penggunaan pupuk slow release ini dapat menghemat
kebutuhan pupuk. Beberapa produk pupuk slow release dari Badan
litbang adalah pupuk NPK slow release 12-10-10 yang dicoating dengan
zeolite, organo mineral P, dan enkapsulasi N (Balittanah 2012).

Pemulihan lahan tercemar

Metode reklamasi tanah tercemar secara umum dapat dilakukan dengan
berbagai cara yaitu insitu treatment dan exsitu treatment baik secara
fisik, kimia maupun biologi. Metode insitu diantaranya adalah dengan
menggunakan karbon aktif, mencuci air buangan, heat treatment air
buangan, mengeluarkan logam berat, dan kontaminan lainnya,
membersihkan air tanah dengan karbon aktif, metode biologi
(bioremediasi), dan prosedur khusus seperti menggunakan tanaman
toleran logam berat (fitoremediasi) serta enkapsulasi. Exsitu treatment
dilakukan dengan cara

Metode fisik dan kimia mengatasi tanah tercemar

Dalam metode ini tanah diberikan perlakuan agar dapat dibersihkan dari
kontaminan. Pendekatan yang dilakukan dengan metode ini dapat
dilakukan secara insitu dan exsitu. Wild (1993) menerangkan proses insitu
dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi seperti
teknologi untuk mengeluarkan kontaminan dari dalam tanah dengan
mengikat (bound up) kontaminan dengan matrik tanah. Dengan teknik
tersebut logam berat atau kontaminan yang bermuatan positif dapat
diikat oleh organoclay dengan mempertukarkan kation positif dalam liat,
sehingga terjadi pertukaran kation logam berat atau kontaminan
menggantikan kation liat seperti reaksi berikut:

Dengan reaksi diatas, logam atau kontaminan yang tertahan dalam
liat secara perlahan akan terurai. Penguraian logam berat atau
kontaminan tersebut banyak dipengaruhi oleh kandungan bahan organik
tanah, enzim pendegradasi dari mikroba tanah yang akan mempercepat
terurainya kontaminan tersebut menjadi komponen yang tidak lagi
beracun.

Cara lain dengan menggunakan arang aktif sebagaimana
direkomendasikan oleh Balai Penelitian Lingkungan Pertanian,
Balitbangtan. Arang aktif tersebut dapat diperkaya mikroba dan unsur
hara N. Arang aktif diperoleh dari berbagai bahan baku yang tersedia
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seperti tempurung kelapa, tandan kosong kelapa sawit, bonggol jagung,
sekam padi, dan lainnya. Mikroba berfungsi untuk menguraikan senyawa
POPs agar menjadi tidak beracun bagi tanaman. Nursyamsi et al. (2010)
melaporkan bahwa karbon aktif mampu menurunkan residu senyawa
POPs dalam tanah lebih besar dari 90% dan menurunkan konsentrasi
residu chlorpirifos dan lindane hingga 50% dalam air di outlet padi sawah
irigasi (Gambar 12).

Gambar 12. Pengaruh aplikasi karbon aktif terhadap residu chlorpirifos
dan lindane pada air di outlet padi sawah (Nursyamsi et al.
2010)

Teknologi alternatif mengatasi tanah tercemar dengan metode
exsitu pada prinsipnya adalah dengan memindahkan tanah terkontaminasi
yang diperlakukan dalam insinerator agar kontaminan menjadi terurai.
Cara ini sangat mahal dan sulit untuk dilaksanakan karena terkait dengan
kuantitas tanah yang akan dibersihkan.

Bioremediasi

Bioremediasi adalah teknik pemulihan lahan tercemar dengan
memanfaatkan bakteri dan jamur dalam tanah untuk mendegradasi
kontaminan sehingga menjadi bahan tidak berbahaya. Proses
bioremediasi ini sangat ditentukan oleh mikroba alami yang terdapat
dalam tanah. Terdapat banyak tipe bioremediasi namun pada prinsipnya
adalah dengan introduksi mikroba tertentu ke dalam tanah untuk
berbagai tujuan khusus. Mikroba dapat diintroduksi untuk mengatasi
bahan kimia by produk dari suatu proses remediasi tanah tercemar
(augmentasi). Selain itu juga dikenal istilah biostimulasi yaitu teknologi
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bioremediasi dengan menggunakan bahan pupuk yang diformulasi khusus
untuk memicu proses perombakan mikroba dengan menyediakan
makanan dan kondisi yang kondusif untuk aktivitas mikroba tertentu
dalam merombak bahan organokimia. Dalam ilustrasinya dekomposisi
kontaminan dipicu dengan pemberian input unsur hara (N, P), oksigen,
dan CH4 yang mampu meningkatkan suasana kondusif untuk
perkembangan mikroba alami dalam merombak kontaminan. Methan
diberikan untuk membantu bakteri pengoksidasi metan yang populasinya
berkembang cepat dan berbalik menuju ke kontaminan sebagai sumber
karbon dimana methan tidak tersedia. Unsur hara N dan P ditambahkan
dan kontaminan dapat keluar bersama udara dalam lubang pipa yang
dimasukkan dalam tanah seperti dalam gambar. Ini salah satu teknik
yang sangat efisien untuk tipe kontaminan yang terlarut dan volatil.

Hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan
mikroba dapat menurunkan tingkat toksisitas logam berat atau
kontaminan dalam tanah. Nursyamsi et al. (2010) menemukan bahwa
bioremediasi tanah sawah tercemar logam berat Pb dan Cd dapat
dilakukan dengan menggunakan azotobacter dan mikoriza yang
dikombinasikan dengan inang yang berfungsi juga sebagai tanaman
akumulator.

Fitoremediasi

Salah satu metode pemulihan kualitas lingkungan tercemar adalah
menggunakan teknik fitoremediasi. Fitoremediasi didefinisikan sebagai
teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan zat pencemar
dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman
(Chussetijowati et al. 2009). Sampai saat ini dikenal lima jenis
fitoremediasi yaitu: fitoekstraski, fitodegradasi, filtrasi akar, fitostabilisasi,
dan fitovolatilisasi (Pilon-Smith 2005; Fellet et al. 2007; Padmavathiamma
and Li 2007).

Dalam fitoremediasi terdapat 2 mekanisme utama yaitu: 1) akar
tanaman dapat mengambil polutan dari dalam tanah; dan 2) dengan
menggunakan tanaman pembersih yang dikenal dengan istilah pemacu
fitoremediasidi rizosfir. Dalam metode kedua, tanaman tidak mengambil
kontaminan tetapi akar tanaman mengeluarkan enzim (komponen karbon
tanah) sebagai sumber hara untuk meningkatkan aktivitas mikroba
pendegradasi (Gambar 13).

Menurut Aiyen (2006), tanaman hiperakumulator harus mampu
mentranslokasikan unsur-unsur tertentu tersebut dengan konsentrasi
sangat tinggi ke pucuk dan tanpa membuat tanaman tumbuh dengan
tidak normal dalam arti kata tidak kerdil dan tidak mengalami
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fitotoksisitas. Tanaman juga dikriteriakan sebagai hiperakumulator jika
nilai bioakumulasi unsur tersebut adalah lebih besar dari nilai 1, di mana
nilai bioakumulasi dihitung dari konsentrasi unsur tersebut di pucuk
(konsentrasi logam di batang dan daun) di bagi konsentrasi unsur di
dalam tanah. Tanaman, misalnya, dapat dikatakan hiperakumulator Mn,
Zn, Ni jika mampu menyerap lebih dari 10.000 ppm unsur-unsur tersebut,
lebih dari 1.000 ppm untuk Cu dan Se, dan harus lebih dari 100 ppm
untuk Cd, Cr, Pb, dan Co.

Banyak jenis tanaman yang sangat efektif dalam fitoremediasi
tanah tercemar logam berat seperti rumput gajah (Pennisetum
purpureum) (Toulousia 2008) dan eceng gondok (Eichhornia Crassipes
(Mart.) Solms (Syahputra 2005). Menurut Anonim dalam Hardiani (2009),
Dahlia sp. dan Helianthus annus (Compositae) juga diketahui memiliki
kemampuan untuk mengakumulasi logam Cr dengan kuantitas yang
hampir sama dengan beberapa tanaman Brassicaceae sp yaitu sebesar
167 -196 mg/g.

Gambar 13. Ilustrasi fitoremediasi tanah tercemar (modifikasi dari UIW
2013)

Penutup

Upaya mewujudkan lahan pertanian yang ramah lingkungan dan memiliki
produktivitas yang tinggi memerlukan perhatian khusus dalam
penggunaan pupuk dan pestisida. Degradasi lahan akibat
ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah dan pencemaran lingkungan
pertanian merupakan isu penting terkait dengan pertanian. Kekurangan
satu atau beberapa jenis unsur hara dalam tanah menyebabkan unsur
tersebut menjadi faktor pembatas produksi pertanian. Sebaliknya
kelebihan unsur hara dalam tanah menyebabkan sifat toksik bagi
tanaman dan inefisiensi karena banyak pupuk yang hilang. Penggunaan
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pupuk dan pestisida yang berlebihan menjadi pencetus berbagai masalah
lingkungan antara lain terjadinya pencemaran tanah dan badan air. Bahan
aktif pestisida yang sukar dirombak melalui proses kimia dan biologi pada
akhirnya akan diserap kembali oleh tanaman dan terakumulasi dalam
tubuh manusia dan hewan.

Berbagai teknologi pemulihan lahan tercemar bahan agrokimia
tersebut dapat dilakukan dengan pengelolaan unsur hara, pemulihan
secara kimia, fisika, bioremediasi, dan fitoremediasi. Oleh karena itu,
penerapan sistem pertanian bio industri dan terintegrasi dengan ternak
merupakan salah satu alternatif dalam meningkatan produksitivitas lahan
serta menurunkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan.
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