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PERTANIAN ORGANIK,
SALAH SATU CARA MENGEMBALIKAN KEDAULATAN PETANI
Pertanian yang selaras dengan alam disebut dengan
“pertanian organik”. Pertanian ini kembali pada teknik bertani tanpa pupuk kimia dan pestisida. Pasar produk organik
semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan produk sehat tanpa
tercemar bahan kimia. Bagi petani menggunakan pupuk
organik memberikan kesempatan untuk tidak bergantung
kepada pupuk pabrikan, sehingga petani menjadi mandiri
dan berdulat, karena petani memiliki semua bahan untuk
pembuat pupuk organik sehingga mereka lebih bebas dari
ketergantungan dari pihak lain.
Sejak revolusi hijau lebih dari 60 tahun yang lalu, penggunaan bahan kimia pada lahan pertanian meningkat sangat tajam. Dosis pemupukan semakin tahun semakin meningkat, bila tahun 1950 dosis pemupukan padi hanya sekitar
100 kg per ha, pada tahun 2009 menjadi 500 kg per ha.
Kondisi ini tidak hanya menyebabkan petani sangat tergantung pada pupuk anorganik tetapi juga telah merusak lahan,
membunuh serangga madu dan meningkatnya kandungan
bahan kimia pada produk pertanian. Rachel Carson pada
tahun 1962 mengatakan bahwa “kita dihadapkan pada dua
jalan bercabang. Jalan yang satu, yang telah kita tempuh
selama ini, adalah jalan tol yang mulus yang memungkinkan
kita memacu kecepatan, tapi pada akhirnya menuju bencana. Jalan lainnya untuk ditempuh, sangat sepi, tapi hanya
itulah yang akan membawa kita ke tujuan akhir pelestarian
bumi ini”. Jalan pertama adalah metode bertani yang mengandalkan pupuk kimia dan pestisida. Sebaliknya jalan
kedua adalah metode bertani selaras dengan alam atau
kemudian dikenal dengan pertanian organik.
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B. penampilan kebun lada perdu dan lada panjat produsen pupuk anorganik juga membuat pupuk organic dan
pestisida nabati. PT. Pupuk Kalimantan Timur telah membangun pabrik pupuk organic berkapasitas 3.600 ton per
tahun dengan merek Zeorganik. Kedepan, mereka menargetkan produksi pupuk organic mencapai 10.0000 ton per
tahun. PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) juga mengembangkan
pupuk organic yang diberi nama Pusri Plus dengan kapasitas produksi sebesar 100.000 ton per tahun. Pupuk
organic pabrikan ini masuk ke pasar dan memenuhi kebutuhan petani, kembali menguasai petani dan petani menjadi
ketergantungan .
Dari hasil beberapa penelitian dan pengalaman petani
menunjukan bahwa pemberian bahan organic selama tiga
tahun berturut-turut memberikan panen yang sama dengan
menggunakan pupuk anorganik. Artinya petani tidak perlu
kuatir bahwa produktivitasnya akan selalu rendah dan tidak
menguntungkan.

Ketersediaan bahan baku pupuk organic di pedesaan
cukup banyak, teknologi pembuatan pupuk organic sudah
sangat banyak, mulai dari bakteri pembusuknya sampai
pada cara memperkaya unsure haranya sesuai dengan
komposisi hara yang sesuai. Pengetahuan ini yang harus
dimiliki petani, melalui sekolah-sekolah lapang dan penyuluhan. Pada tahap pertama kita harus yakin bahwa petani
mampu meracik pupuk organik sesuai dengan kebutuhannya, kemudian baru pengetahuan lainnya. Dengan
demikian petani akan terlepas dari ketergantungan pupuk
dari pihak lain dan berdaulat dalam berusahatani
Pertanaman lada terintegrasi dengan ternak merupakan
salah satu budidaya lada terpadu, yang memberikan kesempatan kepada petani untuk menyediakan pupuk organic bagi
tanaman ladanya. Satu hektar tanaman lada dengan tiang
panjat hidup dari tanaman glirisedia dan penutup tanah dengan tanaman arachis pentoi, cukup menyediakan pakan 6
ekor kambing atau 1 ekor sapi. Ternak ini dengan berangkasan lainnya akan menghasilkan pupuk organic sebanyak
lebih kurang 8 ton/tahun atau dapat memenuhi kebutuhan
pupuk 1600 batang tanaman lada setiap tahunnya. Kunci
dari penyediaan sendiri pupuk organic ini adalah, bagaiamana petani harus mempunyai hewan peliharaan sebagai
sumber bahan organik. (Yulius
Ferry/Email:
yulius_ferry@yahoo.com)
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PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK UNTUK TANAMAN LADA

Lada merupakan tanaman rempah yang paling penting. Dewasa
ini pemanfaatan lada tidak hanya sebagai bumbu penyedap
masakan di rumah tangga dan penghangat tubuh saja, tetapi juga
untuk berbagai kebutuhan industri, misalnya industri makanan dan
industri kosmetik. Lada juga digunakan sebagai bahan untuk memperlambat proses perubahan mutu pada minyak, lemak dan daging.
Disamping itu juga dibuat minyak lada atau oleoresin, secara ekonomi lada juga menyumbangkan devisa bagi negara.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lada
adalah rendahnya produktivitas lada disebabkan oleh pengelolaan
usahatani belum optimal, penerapan teknologi budidaya lada
masih kurang dan tingkat kesuburan tanah yang masih sangat
rendah. Untuk dapat berproduksi dengan baik tanaman lada
menghendaki tanah yang subur.
Tanaman lada merupakan tanaman yang rakus hara, untuk
menghasilkan 1 kg buah lada diperlukan pupuk : 32 g M, 5 g P 2O5,
28 g K2O, 8 g CaO dan 3 g Mg. Dengan demikian ketersediaan hara
tanah harus mencukupi agar kinerja tanaman bisa optimal. Jika
tanah tidak dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi
tanaman , maka pemberian pupuk perlu dilakukan untuk memenuhi
kekurangan tersebut.
Kondisi tanah yang didominasi oleh Podsolik menghadapi
masalah kesuburan dengan pH tanah yang rendah dan kandungan
Al yang tinggi menyebabkan kurang tersedianya hara dari pupuk
buatan yang diberikan sehingga efisiensi pemupukan menjadi
rendah. Untuk peningkatan kesuburan tanah yang tergolong
marginal pemberian bahan organik perlu dilakukan.
Bahan organik biasanya disuplai dalam bentuk pupuk organik
yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan
organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui
proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan
untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
Kandungan bahan organik tanah telah terbukti berperan sebagai
kunci utama dalam mengendalikan kualitas tanah baik secara fisik,
kimia maupun biologi. Bahan organik mampu memperbaiki sifat fisik
tanah seperti meningkatkan daya menahan air (water holding
capacity), memperbaiki struktur tanah menjadi gembur, mencegah
pemampatan tanah, meningkatkan derajat agregasi zarah-zarah
debu dan lempung serta meningkatkan kemantapan agregat yang
berarti menurunkan kerentanan tanah terhadap erosi.
Bahan organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti: (1)
penyediaan hara makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan hara mikro
seperti Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn dan Fe meskipun jumlahnya relatif
sedikit. Penggunaan bahan organik dapat mencegah kahat unsur
mikro pada tanah marginal atau tanah yang telah diusahakan
secara intensif dengan pemupukan yang kurang seimbang; (2)
meningkatkan kapasitas pertukaran kation (KTK) tanah; dan (3)
dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam yang
meracuni tanaman seperti Al, Fe, dan Mn.
Pupuk anorganik terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan dan
produksi tanaman karena memasok hara berupa senyawa
anorganik pada konsentrasi tinggi dan mudah larut. Namun pupuk
anorganik sebenarnya hanya dapat menyelesaikan persoalan
kekahatan hara, kalau tidak dipolakan secara cermat justru dapat
mendatangkan persoalan baru berupa ketimpangan ketersediaan
hara dalam tanah. Pemberian berulang kali dapat membahayakan
flora dan fauna tanah alami, mendatangkan ketimpangan hara
dalam tanah, dan dengan sistem pemupukan yang intensif seperti
yang biasa dilakukan waktu ini dapat menyebabkan pencemaran
air.
Dalam program peningkatan produksi untuk ketahanan pangan
dan peningkatan ekspor, maka penggunaan pupuk organik saja
tidak dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Karena itu sistem
pengelolaan hara terpadu harus memadukan pemberian bahan
organik dan pupuk anorganik untuk meningkatkan produktivitas
lahan dan kelestarian lingkungan. Kemampuan tanah dapat
dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan untuk mendukung
upaya peningkatan produktivitas tanaman melalui efisiensi
penggunaan pupuk buatan.
Secara umum hasil penelitian untuk melihat pengaruh
penggunaan pupuk buatan dan bahan organik dalam pengelolaan
hara terpadu menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat
meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Dalam upaya
peningkatan efisiensi pemupukan buatan juga dilakukan melalui
cara peningkatan ketepatan pemupukan dan perbaikan kondisi
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lahan. Ketepatan pemupukan mencakup jenis, dosis, waktu dan
cara pemupukan, sedangkan perbaikan kondisi lahan dapat
dilakukan melalui pengendalian gulma.
Tanaman lada memerlukan pupuk organik dan anorganik.
Berdasarkan kecukupan kandungan bahan organik tanah, bahwa C
organik tanah rendah mengandung 0-2 g per kg tanah, sedang 2-3
g per kg tanah, dan tinggi 3-5 g per kg tanah. Untuk ukuran lobang
tanam 60×40×40 cm membutuhkan bahan organic 5-6 kg per
tanaman per tahun. Pemberian bahan organic dilakukan pada saat
tanam dan seterusnya diberikan setiap satu tahun sekali. Bila
diperlukan dapat ditambah pupuk anorganik dengan dosis 1600 g
NPKMg (12-12-17-2)/tanaman/tahun. Untuk tanaman lada yang
belum berproduksi, pemupukan dilakukan sebagai berikut :
a. Umur 0 – 12 bulan diberikan 1/8 dosis (200 g/tanaman/tahun),
dengan interval 3 bulan sekali dan agihan pupuk 1 : 2: 3: 4 atau
berturut-turut untuk pemberian pertama sampai ke empat
masing-masing 20, 40, 60, dan 80 g/pemberian.
b. Umur 13 – 24 bulan diberikan 1/4 dosis = 400 g/tanaman/tahun
dengan interval 3 bulan sekali dan agihan pupuk 1 : 2 : 3 : 4
(40, 80, 120 dan 160 g).
Pupuk diberikan 30 cm dari pangkal batang, diusahakan tidak
terlalu dekat akar, dengan cara ditugal 6 – 8 lubang kiri – kanan
pangkal batang atau pupuk diberikan pada alur dangkal (5-10 cm)
melingkar ataupun setengah lingkaran atau dikiri kanan guludan
kemudian rorak ditutup kembali.
Setiap jenis tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah
yang berbeda. Ketidak tepatan pemberian unsur hara /pupuk selain
akan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi
secara optimal juga merupakan pemborosan tenaga dan biaya
(tidak efisien). Supaya pemupukan menjadi efisien maka,
pemberian pupuk tidak cukup hanya melihat keadaan tanah dan
lingkungan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan
pokok unsur hara tanaman. (Rusli/Email:balittri@gmail.com).
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DILEMA SUBSIDI PUPUK ORGANIK
Melihat begitu pentingnya peran pupuk organik pada lahan
pertanian, sejak 2 tahun lalu pemerintah memberikan subsidi pupuk
organik untuk mendorong penggunaan pupuk ini. Pada tahun 2008
alokasi subsidi diberikan bagi 385.000 ton dan meningkat menjadi
450.000 ton pada tahun 2009, dan nilai subsidi tersebut akan meningkat tajam pada tahun ini mengingat bahwa diperkirakan penggunaan pupuk organik oleh petani pada tahun 2010 akan mencapai
sekitar 12 juta ton. Peningkatan pemakaian pupuk organik oleh
petani, disamping disebabkan harganya yang lebih murah dibanding
pupuk anorganik, juga dipicu dengan adanya kenaikan harga
eceran tertinggi (HET) pupuk anorganik bersubsidi sebesar 35%
sejak 9 April 2010 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 32, serta disebabkan semakin sadarnya petani akan
pentingnya pupuk organik dalam budidaya pertaniannya seiring
dengan maraknya pertanian organik.
Pupuk organik berperan penting pada lahan pertanian di Indonesia, hal ini didasarkan pada hasil penelitian Balai Besar Litbang
Sumberdaya Lahan Pertanian yang mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif di Indonesia menurun produktivitasnya dan telah mengalami degradasi lahan, terutama terkait
dengan sangat rendahnya kandungan C-organik dalam tanah yaitu
< 2%, bahkan pada banyak lahan sawah intensif di Jawa kandungannya sudah < 1%, padahal untuk memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan C-organik > 2,5%.
Seperti diketahui, peran pupuk organik terhadap kesuburan
tanah antara lain adalah : (1) dalam proses mineralisasi akan
melepas-kan hara tanaman dengan lengkap (N, P, K, Ca, Mg, S,
serta hara mikro) walau dalam jumlah relatif kecil; (2) dapat
memperbaiki struktur tanah, menyebabkan tanah menjadi ringan
untuk diolah dan mudah ditembus akar, sehingga untuk tanah-tanah
berat menjadi lebih mudah diolah; (3) meningkatkan daya menahan
air (water holding capaci-ty), yang mana kamampuan tanah untuk
menyediakan air menjadi lebih banyak, sehingga kelengasan air
tanah lebih terjaga; (4) permeabilitas tanah menjadi lebih baik,
menurunkan permeabilitas pada tanah bertekstur kasar, sebaliknya
meningkatkan permeabilitas pada tanah bertekstur halus;
(5) meningkatkan KTK (Kapasitas Tukar Kation) se-hingga
kemampuan mengikat kation menjadi lebih tinggi, aki-batnya apabila
dipupuk hara tanaman tidak mudah tercuci; (6) memperbaiki
kehidupan biologi tanah menjadi lebih baik karena ketersediaan
energi bagi jasad renik lebih terjamin; (7) mengandung mikrobia
dalam jumlah cukup yang berperanan dalam proses dekomposisi
bahan organik; (8) dapat bereaksi dengan ion logam untuk membentuk senyawa kompleks khelat, sehingga ion logam yang
meracuni tanaman atau menghambat penyediaan hara seperti Al,
Fe dan Mn dapat dikurangi; (9) dapat meningkatkan daya sangga
(buffering capasity) terhadap goncangan perubahan drastis sifat
tanah.
Dengan sifat pupuk organik seperti itu, dan dengan rendahnya
kandungan C-organik pada sebagian besar lahan pertanian, maka
penggunaan pupuk organik pada lahan sawah dengan dosis 500 kg
per ha ternyata dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi
mencapai 1 ton per hektar, dan menurunkan penggunaan pupuk
anorganik sebesar 10 %. Dengan demikian, penggunaan pupuk
organik dapat memberikan keuntungan ganda baik bagi petani maupun pemerintah. Keuntungan bagi petani adalah kesuburan lahan
meningkat dan produktivitas tanaman padi naik, adapun efeknya
bagi pemerintah berupa penghematan pemakaian pupuk anorganik
dan juga berarti kedepan terjadi penghematan devisa sebanyak
10% dari impor bahan baku pupuk anorganik. Penghematan konsumsi pupuk anorganik dianggap penting karena selain dapat mengurangi kebutuhan bahan baku pupuk terutama gas alam, juga
mencegah kerusakan tanah yang kian parah akibat kebiasaan buruk
petani dalam pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan sehingga membuat tanah miskin hara. Tak berlebihan kiranya bila
seorang Guru Besar Institut Pertanian Bogor, menyebut lahan
seperti itu sebagai tanah sakit, yang jika dibiarkan akan mengalami
pelandaian produktivitas.
Pada tahun ini nilai subsidi pupuk dalam APBN 2010 dialokasikan sebesar Rp.11,3 trilyun dan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp.
4,2 trilyun, dimana dari jumlah tersebut hanya 30% atau senilai Rp.
4,65 trilyun dialokasikan untuk subsidi pupuk organik. Namun subsidi tersebut menimbulkan dilema, karena selama ini dana itu pada
umumnya dinikmati oleh perusahaan BUMN produsen pupuk seperti

Pusri, Petrokimia, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang yang memproduksi
pupuk organik beserta mitranya di daerah. Subsidi itu memang pada
akhirnya membuat harga pupuk organik produksi pabrik di tingkatan
petani cukup murah, namun memunculkan masalah ketergantungan
petani terhadap pabrik, sehingga petani akhirnya enggan memproduksi pupuk organik sendiri.. Dilema lain muncul, karena keuntungan penjualan hasil pupuk organik dinikmati pabrik dan bukan petani, padahal, sebagian besar bahan baku pembuatan pupuk organik
berasal dari petani, pabrik membelinya dengan harga murah, dan
dijual kembali ke petani, sehingga keuntungan dinikmati oleh pabrik.
Dosis penggunaan pupuk organik persatuan luas cukup besar,
yaitu lebih dari 1 ton per-hektar, kondisi ini menimbulkan masalah
tersendiri mengenai pengangkutan pupuk ke lokasi lahan petani,
yang tentunya akan menambah biaya produksi. Oleh karena itu,
untuk kedepan sangatlah bijak apabila dana subsidi pupuk organik
tersebut diberikan langsung kepada petani dalam bentuk bantuan
alat pembuat pupuk organik serta pelatihan pembuatan pupuk organik, sehingga petani bisa mandiri memproduksi pupuk organik,
karena membuat pupuk organik in situ relatif mudah dilakukan petani, dengan menggunakan bahan dasar lokal yang ada disekitar
lahan petani berupa sisa panen, pupuk kandang, pupuk hijau dan
sejenisnya. Hal ini akan sangat berarti dan berkelanjutan, yaitu
memandirikan petani untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang ada di sekitar mereka dan dana subsidi tersebut dapat
berputar di masyarakat sehingga ekonomi rakyat menjadi berkembang.
Patut dicontoh petani kota Padang Panjang Propinsi Sumatera
Barat, yang saat ini sudah menghasilkan 100% beras organik yang
dipupuk kompos jerami yang dihasilkan sendiri oleh petani. Dimana
Pemda Kota Padang Panjang tadinya akan menolak pupuk organik
bersubsidi tahun 2010, karena dikhawatirkan akan mengganggu
kemandirian petani di daerah tersebut yang telah mampu membuat
pupuk organik sendiri. Lihat juga contoh budidaya jambu mete
secara organik di beberapa desa di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mempergunakan pupuk organik
yang dibuat in situ oleh petani sendiri, yang sejak tahun 2005 telah
mendapat sertifikat organik internasional dari IMO (Institute for Marketecotology) Swiss. Itu hanya sebagian kecil ilustrasi kemandirian
petani yang merupakan kearipan lokal yang patut dijaga dan ditumbuh kembangkan.
Untuk kedepan, untuk mencegah matinya tanah yang telah lama
sakit oleh penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus, maka
penggunaan pupuk anorganik harus secepatnya dikurangi dan
ditinggalkan, sangat bijaksana bila pemerintah dengan dana subsidi
pupuk memberdayakan dan memandirikan petani agar mampu
membuat pupuk organik sendiri, dan seiring dengan pencanangan
program go organic 2010 yang gaungnya lemah, penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki produktivitas lahan harus terus
digalakkan, sehingga implementasi pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan dapat diperluas. Petani padi di Kota
Padang Panjang bisa, dan petani jambu mete di Kabupaten Flores
Timur-pun bisa, karenanya petani di daerah lain pun harus bisa.
Tentunya belum ada kata terlambat, karena harus disadari bahwa
yang terpenting dalam pertanian organik adalah proses menuju
organik. (Bambang Eka Tjahjana dan Juniaty Towaha/
Email:balittri@gmail.com)
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PERTANIAN ORGANIK ATAU PERTANIAN SEHAT ?
Prolog

Pertanian organik

Revolusi hijau merupakan jawaban terhadap permasalahan
penyediaan bahan pangan yang ditengarai oleh Malthus akan
selalu tertinggal dari kebutuhannya. Penyediaan bahan pangan
tumbuh mengikuti deret hitung dan kebutuhannya mengikuti deret
ukur. Pasca Perang Dunia II gerakan revolusi hijau semakin meluas
dan memang secara nyata dapat menepis hipotesis Malthus
tersebut. Revolusi hijau mengandalkan teknologi biologi-kimia yang
ditunjang dengan teknologi mekanisasi di berbagai belahan dunia.

Pertanian organik merupakan arus balik dari berbagai akibat dan
kekhawatiran dari yang dikemukakan di atas. Secara umum pertanian
organik tidak menggunakan tanaman GMO, pupuk dan pestidida kimia;
dan disubstitusi dengan pupuk organik dan pestisida hayati. Dengan kata
lain, tingkat penggunaan input pertanian organik, bila diproyeksikan pada
kurva fungsi produksi, maka cenderung akan berada dibawah ambang
batas, sehingga lebih tinggi produksinya bila digunakan TA.
Mengingat pertanian organik memiliki karakter demikian maka akan
lebih sesuai untuk menghasilkan produk bermerek (branded products)
yang mana melalui pemasaran yang tepat dapat diperoleh nilai jual yang
berlipat daripada komoditas (brandless products). Dengan demikian
pertanian organik tidak berorientasi untuk mengejar produksi, tetapi untuk
memperoleh nilai tambah yang tinggi.
Penelitian pertanian organik harus diarahkan pada seleksi tanaman
yang memiliki karakter spesifik dan memiliki nilai yang tinggi bagi
konsumen dan relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit.
Selain itu perlu pengembangan pupuk organik yang dapat menyediakan
unsur hara secara tepat terutama dengan penambahan mikroba tanah
spesifik untuk peningkatan ketersediaan hara tertentu. Pengembangan
pestisida hayati juga menjadi kunci keberhasilan pertanian organik.

Teknologi Biologi-Kimia
Teknologi biologi yang utama menjadi inovasi merupakan
pengembangan dan aplikasi dari prinsip genetika Mendel, yang
mana individu atau varietas unggul (VU) dapat diperoleh melalui
persilangan antar individu yang membawa karakter tertentu
(hibridisasi). Karakter dari varietas hibrida yang dihasilkan pada
umumnya adalah produksi responsif terhadap penggunaan input
(terutama pupuk kimia) dan potensi produktivitas yang dapat
dicapai, berlipat dari tanaman asalnya (TA).

Output

Pertanian Sehat

VU

TA

Input

Gambar 1. Kurva Fungsi Produksi
Secara grafis karakter VU yang responsif tersebut dapat
diperlihatkan pada kurva fungsi produksi yang lebih tegak daripada
TA dan potensi produktivitasnya diperlihatkan oleh kurva fungsi
produksi yang lebih tinggi dan lebih panjang tingkat penggunaan
inputnya. Implikasi teoritik dari kurva fungsi produksi VU dan TA
adalah penanaman VU menuntut penggunaan input (terutama
pupuk kimia) yang jauh lebih tinggi daripada TA dan minimum
harus mencapai titik ambang (tresh hold) ( titik potong pada
Gambar). Bila penggunaan pupuk kurang dari titik A, maka lebih
baik menanam TA karena dapat memperoleh produksi yang lebih
tinggi.
Dalam jangka panjang penggunaan pupuk dengan dosis tinggi
dapat berakibat buruk pada sifat fisik dan kimia tanah, yang pada
gilirannya produktivitas tanah dapat menurun. Lebih jauh tanpa
upaya perbaikan, kerusakan tersebut bersifat tidak dapat kembali
(irreversible). Selain itu ada juga kekhawatiran bahwa konsumsi
produk pertanian yang menggunakan bahan kimia (pupuk dan
pestisida) dalam proses produksinya dapat berakibat buruk pada
kesehatan (kanker dan menurunnya ketahanan tubuh).
Kekhawatiran semakin menguat dengan berkembangnya GMO
(genetic modified organisms) atau tanaman transgenik sebagai
respon dari berkembangnya ancaman hama dan penyakit serta
mendorong produksi yang lebih tinggi.

Pertanian sehat atau sering dikaitkan dengan GAP (Good Agricultural
Practices) merupakan jalan tengah yang mana aplikasi input kimia tidak
hanya mempertimbangkan capaian tingkat produksi semata, tetapi juga
daya dukung tanah dan lingkungan bahkan disertai dengan konservasi
sehingga sumberdaya tanah dan lingkungan tidak mengalami degradasi
untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian dalam
penerapan pertanian sehat input kimia masih dapat digunakan sebatas
daya dukung tanah dan lingkungan serta daya dukung tanah dan
lingkungan harus dipertahankan bahkan diperbaiki.
Pertanian sehat mengisyaratkan bahwa varietas unggul yang dipilih
haruslah yang sangat responsif terhadap penggunaan input kimia
sehingga ambang minimumnya semakin sedikit, yang pada gilirannya
upaya konservasi yang harus dilakukan juga lebih ringan. Selain itu input
kimia yang digunakan juga harus yang secara efektif mampu tersedia
bagi tanaman tepat waktu sehingga tidak banyak yang terbuang kepada
lingkungan.
Penelitian yang disarankan
dilaksanakan untuk menyusun
rekomendasi pertanian sehat adalah pemuliaan untuk memperoleh
varietas unggul yang sangat responsif terhadap paket input yang
diberikan baik varietas hibrida maupun GMO. Paket input yang diberikan
harus secara total berimbang antar komponen, seperti komponen pupuk
kimia, pupuk organik, pestisida hayati, dan perlakuan-perlakuan fisik
yang sebaiknya diberikan. Indikator penelitian pun tidak hanya produksi
yang dapat dicapai tetapi juga dampak perlakukan terhadap kestabilan
daya dukung dalam hal ini sifat fisik dan kimia tanah secara
komprehensif.

Epilog
Berdasarkan atas pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
pertanian organik memiliki tujuan yang berbeda dengan pertanian sehat.
Pertanian organik terutama ditujukan untuk menghasikan produk spesifik
yang memiliki nilai tinggi bagi konsumen yang membutuhkannya.
Segmen pasar produk organik relatif terbatas dibandingkan pasar secara
menyeluruh. Sedangkan pertanian sehat masih diutamakan untuk
menyediakan bahan pangan dan baku industri dengan tujuan kuantitas
yang mencukupi. Walaupun demikian karena tuntutan agar produksi
pertanian dapat berkelanjutan maka upaya-upaya konservasi harus
dilaksanakan sebagai satu paket pertanian sehat. (Agus Wahyudi;
agus_w@lycos.com)
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