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ABSTRAK 

Di dalam budidaya tanaman tindakan pengolahan tanah selalu diperlukan. Pengolahan tanah 
dimaksudkan untuk menyiapkan tanah dengan berbagai tindakan atau manipulasi terhadap agregat 
tanah dengan maksud untuk menyiapkan benih atau bibit untuk disebar atau ditanam dan diharapkan 
benih atau bibit tersebut mampu tumbuh dengan baik. Pengolahan tanah adalah tindakan mengubah 
struh."tur tanah (agregat tanah). Kenyataan yang ada sekarang tindakan pengolahan tanah lebih besar 
kontTibusinya terhadap kerusakan struktur tanah dan terjadinya erosi tanah. Pada pengolahan tanah 
secara konvensional yang banyak dilah.'"Ukan petani dengan membajak dan membalikkan tanah 
hingga dilakukan berkali-kali selain merusak struktur tanah juga memacu oksidasi tanah sehingga 
dekomposisi bahan organik tinggi. Akibat lebih lanjut residu bahan organik tanah semakin habis. 
Dan inilah yang menycbabkan erosi semakin diperbesar dan akhirnya degradasi tanal1 terjadi. 
Degradasi tanallterjadi karena adanya penurunan kualitas tanah. 

Kualitas tanah menunjukkan kepada kemampuan spesifik dari berbagai jenis tanall untuk 
dapat menjalankan fungsi tertentu yang diharapkan. Terdapat ba.nyak arti dalam memandang 
bagaimanakah tanal1 dikatakan mempunyai kualitas tanah yang baik, dalam hal ini sangat tergantung 
dari sudut pandangnya. Sebagai contoh, untuk sudut pandang agronomi, a.kan berbeda dengan sudut 
pandang lingkungan. Mengukur kualitas tnnah harus memperhatikan bagaimana kondisi dan fungsi 
tanah sekarang dan juga harus memperhatikan bagaimana kira-kira untuk kondisi dan fungsi tanah 
masa mendatang dengan melihat atau memperhatikan kondisi dan fungsi sekarang dan tindakan 
management sekarang yang tetap dilakukan. Nilai dari lmalitas tanah harus didasarkan pada seluruh 
parameter yang ada serta bagaimana seluruh fungsi tanah ynng ada apakah tctap berfungsi untuk musa 

sckaraug ser'ta masa yang alau1 datang. Untuk kualitus tanah tidak dapat dicandra secara langsung, 
akan tetapi perlu adanya evaluasi terhadap pengukuran indikator yang ada. Indikator yang digunakan 
untuk mengukur suatu kualitas tanah dapat dilakukan terhadap beberapa karah.1eristik tanah yang ada 
yaitu terhadap karakteristik fisik, kimia dan biologi tanah. 

Di dalam hubungarmya dengan pengolahan tanah, maim agregat tanah sebagai fokus kajian 
adalal1 sangat relevan. Agregat tanah mempunyai peranan yang sangat nyata terhadap kemudahan 
tanah untuk diolah, kontrol terhadap erosi tanah, secara Jangsung atau tidak langsung akan 
mempengaruhi ketersediaan unsur hara, pencucian unsur hara, ketersediaan air dan daya pcnetrasi 
akar serta a.ktivitus biologi tanah. 

Untuk mempertahankan tanall dalam kondisi kualitas tanah telap baik pada dasarnya dapat 
digunakan dengan menggunakan prinsip Olah Tanah Konservasi (OTK). La! (1994) menyata.kan 
bahwa Olall Tanah Konservasi pad a prinsipnya adalah mcnggunakan sistem reduce of conventional 
tillage atau tctap menggunakan cara pengolahan tanah secara konveusional akan tetapi dipadu dengan 
menggunakan mulsa organik Olall Tanah Konservasi menjaga bahan organik tetap tinggi di dalam 
tanah dan stabilitas agregat tanah tetap dipertahankan. 

Kata Kunci: Kualitas tanah, Agregat tanah, 0/ah Tanah Konservasi 

PENDAHULllAN 

Laban kritis di Indonesia untuk setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahtm 1977 luas lahan kritis di pulau-pulau besar di Indonesia 

(kecuali Jawa) hanya 15 juta ha, pada tahun 1987 meningkat menjadi 19 juta hektar 

dan dcwasa ini (2002) diduga telah mcncapai 20 juta hcktar. Salah salu penyebab 
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timbulnya laban kritis adalah adanya tindak.an pengolahan tanah pada prak.tek 

budidaya tanaman. 

Di dalam budidaya tanaman dengan andalan tanah sebagai media tumbuh 

Lanaman maka tindakan pengolahan tanah se lalu mutlak diperluk<m. Pengolahan 

tanah dimaksudkan untuk menyiapkan tanah dcngan berbagai tindaka:n atau 

manipulasi terhadap a�:,l'fegat tanah dengan mak.sud untuk menyiapkan benih atau 

bibit tmtuk disebar atau ditanam dan dil1arapkan benih atau bibit tersebut mampu 

twnbuh deng;m baik . 

. Pengolahan tanah sebenarnya adalah tindak.an mengubah struktur tanah 

(agregat tanah). Kenyataan yang ada sekarang tindakan pengolahan tanah lebih besar 

kontribusinya terhadap kemsakan struktur tanah dan erosi tanah. Pada pengolahan 

tanah secara konvensionaJ yang banyak dilak.ukan petan..i dengan membajak dan 

membalikkan tanah hingga dilakukan berkali-kali selain merusak. stmktur tanah 

Juga memacu oksidasi tanah sehingga dekomposisi bahan organik tinggi. Akibat 

lebih lanjut residu bahan organ..ik tanah semakin habis. Dan inilah yang menyebabkan 

erosi semakin diperbesar dan degradasi tanah terjadi. Terjadinya degradasi tanah 

adalah ak..ibat dari penurunan kualitas tanah 

De6l'fadasi berasal dari kata lnggris "degradation" yang berarti proses 

penurunan status. Jadi benda atau scsuatu yang mengalami degradasi berarti 

statusnya memmm. Penurunan status terutama ditujukan pada penurunan kualitas. 

Tanah yang mengalam.i degradasi berarti terjadi penurunan kualitas tanah. Penurunan 

kualitas tanah ini ditunjukkan dengan teijadinya penurunan produktivitas tanah 

(FAO, 1986 dalam Sehgal dan Abrol, 1994). Sehgal dan Abrol (1994) menyatakan 

degradasi tanah adalah sebagai perubahan penurtman dari kualitas tanah. Perubahan 

ini dittmjukkan dengan terjadinya penurunan kapasitas produksitivitas tanah yang 

mana faktor penyebab terhesar adaJah akibat dari tindakan manusia. 

Kualitas tanah dapat berubal1 karena adanya pengelolaan manusia. Perubahan 

yang terjadi <iapat meningkatkan kualitas tanah atau justru akan menurunkan kualitas 

tanah sehingga terjadilah degradasi tanah. Kualitas tanah adalah menunjukkan 

kepada kemampuan spesifik dari berbagai jenis tanah untuk dapat menjalankan 

ftmgsi tertentu yang diharapkan. Penggunaan fungsi tanah tersebut dapat dilakukan 

secara alami atau dengan mengatur/mengelola ekosistem di dalamnya dengan tujuan 
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misalnya untuk penanaman dan produktivitas hewcm (temak) yang berkelanjutan, 

atau untuk pemcliharaan tcrhadap kualitas air serta mampu mcnopang kcsehatan 

manusia dan atau untuk mampu menopang fungsi tanah sebagai habitat dari berbagai 

organisme hidup. 

· Berdasarkan uratan diatas maka tcrdapat banyak a11i dalam meme:mdang 

bagaimanakah tanah dikatakan mempw1yai kualitas tanah yang baik, dalam hal ini 

sangat tergantung dari sudut pandangnya. Sebagai contoh, untuk sudut pandang 

agronomi, tanab yang berkualitas baik adalah tanah yang mempunyai kemampuan 

memberikan basil tanaman tinggi (produktivitas lahan tinggi), tanrunan mrunpu 

berproduksi secara berkclanjutan dengan basil yang selalu tinggi, tanah mampu 

memberikan keunttmgan ekonomis maksimum untuk tindakan agronomi serta tanah 

mudah dilakukan perawatan dan mempunyai tingkat kesuburan yang baik mulai 

sekarang hingga untuk generasi yang mendatang. Dari sudut pandang lingkungru1 

maka tanah yang berkualitas bai.k adalah tanah yang mampu melakukan fungsinya 

sebagai bagian dari ekosistem sehingga secara potensial mampu mempertahankan 

kondisi biodiversifikasi, mempertahankan kualitas air tetap baik, terjadinya siklus 

unsur hara seJta mampu menghasilkan biomassa. 
'" ... 

Sebagai bagian dari lahan, maka tanah mempw1yai fungsi yang sangat 

beragam yaitu: I) Mengatnr tata air dalam siklus bidrologi, yaitu semenjak air hujan 

atau irigasi jatuh ke tanah, terinfiltrasi, perkolasi, run off serta aliran bawah 

pennnkaan , dimana tanah berperan hiugga air tcrscbut masuk kc lmda11 air alau lctap 

terjerap di daJam tanah. 2) Sebagcri media tmnbuh, d imana produktivitas trumman dan 

hewan yang berkelanjutan sangat tergantung dati tanah. 3) Mcmpunyai kcmarnpuan 

untuk memftlter berbagai jenis polutan. Adanya keberadaan mineral serta 

mikroorganisme tanah mempw1yai kemampuan tmtuk menyaring, membuffer, 

mende!,1fadasi, immobilisasi polutan yang ada di dalam tanah. Dcngan demikian 

polutan bersifat material organik maupun anorganik mampu dinetralkan tingkat 

toksisitasnya di dalam tanah. 4) Mengatnr terjadinya siklus nutrient di dalam tanah 

yaitu terutmna untuk karbon, nitrogen, phosporus yaitu dengan proses menyimpan di 

dalam tanah, mentrasnf(mnasi serta me lalukan nutrient keluar tanah. 

Kualitas tanah sangat dinamik arti.nya bahwa dari satu tempat ke tempat lain 

kualitas tanah akan berlainan. Hal ini dikarenakan kualitas tanah selain dipengaruhi 
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olch tindakan manusia ju�a sangar tcrgantung dari sifat lanah pada awnluya dan 

kondisi lingkunga.IL Sebagai contoh walaupun perlakuan manusia tcrhadap kedua 

tanah sama akan tetapi bila tanah tersebut rnemptmyai karakter tekstm berbeda akan 

menghasi lkan kualitas tanah yang berbeda pula, demikian juga terjadi sebaliknya. 

Akan tetapi sebenarnya tindakan atau pcrlakuan manusia adalah faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya dinamika kJ.mlitas tanal1. Tanah m,ampu membetikan respon 

terhadap setiap pilihan tindakan manajemen yang digtmakan manusia terhadap tanah. 

Kemampuan memberikan respon oleh tanah ini adalah adanya karakteristik fisik, 

kimia dan biologi dari tanah. Oleh karena itu arahan dari penggunaan tanal1 agar 

kualitas tanah tetap terjaga baik adalah bagaimana tindakan untuk mengelola 

(manage) tanah dalam hal improvisasi fungsi tanah tetapi tidak menimbulkan 

kemerosotan kualitas tanah. 

Pengolahan tana.h yang merupakan tindakan mengubah struktur tanah 

mempunyai kontiibusi pada penurunan kualitas tanal1. Pada pengolahan tanal1 secara 

konvensional umurnnya menyebabkan erosi semakin diperbesar dan akhimya 

kualitas tanah merosot. Lal ( 1989) dan Deibert (2002) bahwa pengolahan tanah. 

secm·a intensif atau konvensional yaiig seperti dilakuklUl petani sangat berperan 

dalam mempenganJhi kualitas tanah. Lebih lanjut dikatakan bukan hanya pengolahan 

tanah intensif saja yang berperan dalam mempengaruhi kemerosotan kualitas tanah 

tetapi jug::t pola penanaman monokultur juga berperanan di dalam memerosotkan 

kualitas tanah. 

Berdasarkan dari w·aian di atas rnaka lulisan ini akan membahas beberapa 

model pengolahan tanah yang mampu digunakan untuk perbaikan kualitas tanah. 

METODOLOGI 

Makalah iui mcrupakan kajian pustaka yang digunakan untuk menilai tentang 

penggunaan praktek pengolahan tanah secara intensif yang selama ini dilakukan 

serta dihandingkan rlcngan teknologi Olah Tanah Konservasi (OTK) y<mg mmnpu 

digunakan untuk menjawab permasalal1an kualitas tanah yang diharapkan tetap baik, 

ten1tarna tmtuk daerah tropis seperti Indonesia. 
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.J>EMBAHASAN 

Jndilmtor Kualitas Tanah 

Kualitas tanah dipengaruhi oleh karakterist:ik tanah, kondisi iklim, bcntuk 

wilayah, sistem hidrologi dan manajemen yang diterapkan kepada tanah tersebut. 

Oleh karena itulah kualitas tanah akan selalu berubah atau dinamis. Menurut Janzen 

et a/. (1992 dalam Deibert, 2002) bahwa kualitas tanah akan terekspresi pada 

keberlanjutan dari produktivitas tanaman. Hal ini dikarenakan produktivitas tanaman 

dipengaruhi oleh dua hal pokok yaitu kualitas tanah (faktor intrisik tanah) dan 

kualitas lingkungan lal1an (faktor ektrinsik seperti iklim). 

Akan tetapi sebenarnya untuk menilai apakah kualitas tanah tetap teijaga baik 

maka tidak hanya didasarkan pada pengukuran produktivitas tanaman yang twnbuh 

di atasnya, atau kualitas air atau parameter Jainnya yang hanya diukur secara nmggal. 

Mengukur kualitas tanah harus memperhatikan bagaimana kondisi dan fimgsi tanal1 

sckarang dan juga harus memperhatikan bagaimana kira-kira untuk kondisi dcUl 

fungsi tanah masa mendatang dengan melihat atau memperhatikan kondisi dan 

fungsi sekarang dan tindakan managemen sekarang yang tetap dilakukan. 

Nilai dari kualitas tanah harus didasarkan pada seluruh parameter yang ada 
� 

serta b�gaimana seluruh fungsi tanah yang ada apakah tetap berfungsi untuk masa 

sekarang serta masa yang akan datang. Pencntuan kualitas tanah tidak hanya di 

dasarkan pada nilai kuantitatif dan kualitatif dari indikator yang diukur secara 

Iangstmg, akan tetapi perlu adanya evaluasi terhadap indikator yang ada. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas tanal1 dapat dilakukan temadap 

beberapa karakteristik tanah yang ada yaitu terhadap karakteristik fisik, kimia dan 

biologi tanah. Pada dasamya indikator yang digunakan harus: I) mudah dilakukan 

pengukuran baik dari segi metoda, oleh siapapun dan dimanapun tempat pengukuran, 

2) berhubungan dengan pengaruhnya terhadap fungsi tanah, 3) sensitif terhadap 

perubahan cuaca dan menegemen yang diterapkan di tanalt. 4) dapat diukur 

kuantitatif atau kualitatif, .'5) mempunyai harkat atau katagori baik hingga jelek atau 

tinggi hingga rcndah. 
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Tabel 1. Beberapa indikator untuk penilaian kualitas tanah 
--------···-----------,--

lndikator Hubungannya dengan Karakter 

B3hiill0fi&iik '"'""' ---- -- - - -+=��:.::;'i� !i�:,g;t�f.:r:ur--

1 pH tanah, erosi tanah, energi 
1 

FlSlKA: struktur tauab, kedalaman 
tanah, infiltrasi, penneabilitas, bobot isi, 
kemampuan memegang air, ukuran 
partikel 

1 m . .i.kroor anisme tanah 
Kemampuan untu.k mengikat air dan 
unsur hara, kemampuan melalukan air, 
pencucian Wlsur hara, habitat untuk 

1 mikroorgansime, pendugaan untuk 
I potensial produksi tauaman, kekerasan I 
I kemmampatan tanah, adanya lapisan 
: bajak, pergerakau air, porositas dan I I kemudahan tanah untu.k diolah 

-KIMIA: pH, efe.ctilcafconductivity, Aktivitas 6iologi dan kimia tan�----····l 
. N-P-K yang tersedia, KTK, kejenuhan aktivitas dari mikroorganisme dan I 
I basa perakaran tanaman, serapan tanaman I ! i terhadap N-P-K dan potensial N-P-K 

j '_m oL6GI: miCfObial biOmas; c-d3n N: 
- -1-�:!.�afkBaialitik ffiiCfobial, kondisi dari ., 

potensial mineralisasi dari N, respirasi j produktivitas N tanah, produktivitas 

I tanah 1 tanah (kesuburan tanah ), tingkat 
I dekomposisi ba.han organik yang ada. J 

Peogolahan Tanah dan Stabilitas Agregat 

Di dalarn hublmgannya dengan pengolahan tanah, maka agregat tanah 

sebagai fokus kajicm adalah sangat relevan. Agrcgat tanah mempunyai peranan yang 

sangat nyata terhadap kemudahan tanah w1tuk diolah, kontrol terhadap erosi tanah, 

secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ketersediaan unsur hara, 

pcncuci<m unsur hru·a, ketersediaan <ur d<m daya penetrasi akar serta ak.tivitas biologi 

tanah. Denga�1 demikian maka secara hmgsLmg sebenarnya pengolahan tanah mampu 

mempengaruhi terhadap kualitas tanal1. 

Stabilitas agregat merupakan parameter yang dapat diglmakan untuk menilai 

tingkat ketal1anan tanah terhadap gaya-gaya yang dapat merusaknya. Perubahan 

agregat tanah scbcnarnya buk1:m hanya akibat da.Ji pengolal1arl tanah semata tetapi 

juga dapat terjadi dari adanya model rotasi tanaman atau pola tanam. Stabilitas dari 

ag regat tanah sangatlah penting guna menjaga kualitas tanah. Dengan dcmikian 

stabilitas agregat tanah terhadap a1:,•-rcgat tanah yang telah lcrbentuk setelah 

pengolahan tanal1 sangatlah penting. 
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Dalam menstabilk<m agregat tanah maka scnyawa organik mcmpunym 

peranan sangat penting disamping bahan-bahan yang lain scpct1i oksida hesi, oksida 

aluminium serta liat (Lynch et a/., 1985). Pupuk kandang sebagai sumber bahan 

organik tanah akan menyumbangkan senyawa organik sehingga mampu meningkat

kan stabilitas agregat. Senyawa organik dapat menstabilkan agregat tanah dengan 

cara pengikatan dan menyelubungi ikatan partikel primer tanah atau dengan 

pengikatan lebih lanjut dari butir-butir agregat yang telah terbentuk (Tisdall, 1994). 

Peningkatan stabilitas at:,rregat tanah sangat dipengaruhi keberadaan aktivitas 

mikroorganismc dan ad<mya senyawa organik sebagai penyemen butir agregat yang 

terbentuk. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Bistok (1997) menW1jukkan pemberian 

pupuk kandang 20 ton/ha mampu meningkatkan stabilitas agregat secara nyata 

dibanding tanpa pemberian pupuk kandang. 

Tabel2. Pengaruh Pemberian Pupuk Kand<mg terhadap Indeks Stabilitas Agregat 

Perlakuan Pupuk Kandang (ton/ha) Rataan Indeks Stabilitas Agregat 
�0 {02 ---- .1_130 a 

-; ....... PI (20J S4,34 b 
. . 

Keterangan: UJ! DMRT tmtuk melihat s1grufikas1 dari perlakuan yang ada 

Pengolahan tanah yang intensif seh.ingga menjadikan tanah mengalami proses 

oksidasi yang berlebihan akan memacu dekomposisi aerobik terhadap senyawa 

organic di dalam tanah. Kondisi inilah yang menjadikan agregat tanah menjadi 

rcndah nilai stabilitasnya. 

Pengolahan Tanah Konservasi Untuk Menunjang Kualitas Tanah yang Baik 

Kunci keberhasilan budidaya tanaman pangan berkelanjutan adalah selalu 

tetap mempertahankan kualitas tanah tetap baik yaitu dengan mengusahakan antara 

lain 1) agar tanah tertutnp tcmaman sepanjang taJnm guna melindungi tanah dari erosi 

dan pencucian 2) mengembalikan sisa-sisa tanaman, kompos dan pupuk kandang ke 

dalam tanah gW1a memperbaiki/mempertahankan bahan organik tanah. 

Untuk mempertahankan tanah dalam kondi si kualitas tanah tetap baik 

·hingga budidaya tanaman dapat berkelanjutan pada dasarnya dapat digw1akan 

� ngan menggunakan pril1Sip Olah Tanah Konservasi (OTK). Lal (1994) 
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menyatakan b(]hwa Olah Tanah Konservasi pada prinsipnya adalah menggunakan 

system reduce of conventional tillage atau tetap menggunakan cara pengolaban 

tanah secara konvensional akan tetapi dipadu dengan menggtmakan mulsa orgaruk. 

Olah tanah konscrvasi ini sangat dipcnganrhi nkh kondisi spcsifik dari tanah, 

tanaman dan ekologi daerah yang bersangkutan. Sehingga inilah kesulitan lllltuk 

menggunakan salah satu metoda Olal1 Tanal1 Konservasi yang di.rekomendasikan 

lllltuk keseluruhan daerah secara seragam. Akan tetapi terdapat beber�pa model 

pengolahan tanal1 konservasi guna menunjang kualitas tanah yang baik yang 

memungk.inkan dapat digunakan di daerah tropis seperti Indonesia Pada prinsipnya 

semua metoda olah tanah konservasi ini adalah selalu mempertahankan keberadaan 

bahan organik tetap tinggi di dalam tanah. 

No-tillage adalah type khusus dari Reduced Tillage ::,ystem, untuk 

menggLmakan cara ini sebelumnya harus dipersiapkan bibit untuk penanaman atau 

penanaman langstmg dengan benih yang cukup besar seperti Jagung. Sedangkan 

untuk rnengurangi kompetisi a:ntara tanaman utarna dan gulma yang tumbuh dapat 

diusal1akan dengan berbisida dan dikombinasi dengan penggunaan mulsa. 

Type lain dari /?educed Tillage System adalah dengan Minimum Tillage. 

Dalam minimum lillage ini banyak sekali variasinya. Prinsip dari minimum tillage 

adalah pengolahan tanah hanya dilakukan pada jalur tanani atau sekitar penanaman. 

Pengolahan tanah dilakukan pada saat akan penanamanlsebar benih yaitu dapat 

dilakukan hanya pada jalur penanamau atau hanya di sekitar area penanan1an 

melingkar/cowak. Untuk tal1ap selanjutnya hanya dilakukan penyianga:n terhadap 

gulma di sekitar tanaman dan gulma tersebut dapat digunakan sebagai mulsa. Untuk 

daeral1 tropik telah banyak petani menggunakan cara minimum tillage ini secara luas. 

Con/our Ret�f!,l'S 'l'illaw� atau pengolahan tillli�l yang clilakukan searah kontor 

dan rnernbentuk barisan, !:,ruludan searah kontour juga merupakan salah satu metoda 

Oial·1 Tanah Ko:nservasi. Metode ini sangat efektif dalan1 mengurangi erosi dan run 

off dan rneningkatkan produktiyjtas tanah pada tanah-tanah yang bergelombang! 

miring. Untuk lebih meningkatkan efektifitas dari Contour Redges Tillage ini dapat 

disertai dengan pembuatan alur-alur pendek secara series yang mana alur dibuat 

searah kontor, untuk mena:ngkap air run ojf sehinga tempat tersebut dapat 
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digunakan sebagai cadangan menyimpan air. Cara ini telah berhasil dilakukan pada 

daerah semi arid (La1,1994). 

KESIMPOLAN 

Strategi peng!:,'Unaan/pemanfaatan lahan di daerah tropik pada saat ini justru 

mempercepat proses teijadinya penurunan kualitas tanah yaitu akibat penggunaan 

tanah sangat intensif yaitu dengan melakukan praktek pengolahan tanah yang 

intensif konvensional. 

Berdasarkan dari ura1an diatas maka manajemen untuk mempertahankan 

kualitas tanal1 dengan mempe1tirnbangkan faktor pengolahan tanah sebagai 

komponen utama maka pcrlunya memperhatikan : 1. mempertahankan bal1an organik 

tanah tclap tinggi, 2. hindari pengolahan tanah yang intensif, 3. mt-'Ilingkatkan 

penggunaan cover crop atau mulsa, 4. meningkatkan diversifikasi tanaman dalam 

satu area lahan yang sama. 

DAFTAR PUSTAKA 

I. 

Baver,LD; Gardner,W; Gardner,W. 1972. Soi l  Physics. John Wiley and Sons, Inc. 
New York. 

Bistok I-IS. 1997. Pengamh Pemberian Pupuk Kandang , TerraCottern dan Blue 
Green /\lgm: Tcrlwdap Kuruktcristik Fisik Ultisul . (Tiduk dipublikasikau). 
UKSW. 

Bistok HS. 2000. Teknologi Konservasi Tanah Untuk Daerah Tropik. Majalah 
Ilrnial1 Agric, FP-UKSW. 

Bistok HS. 2000. Peranan Mikoriza Terhadap Konservasi Tanah. Makalah Seminar 

Nasional Pendayagunaa n Sumber Daya Hayati dalam Pengelolaan 
Lingkungan, Fakultas Biologi, UKSW, Salatiga 3 Juni 2000 

Deibert EJ. 2002. Soil Quality: Impact of Conservation Tillage. Annual Manitoba 
North Dakota Zero Tillage Workshop. 1997. 

Haggar,JP. 1994. Trees in Alley Cropping: Competitors or Soil Improvers?. 
Outlook on Agricultural. Vol. 23. No. 1. p 27Hudson,N. 1979. Soil 
Conservation. B T Batsford Limited, London. 

38 



/)istok Hasihvlan Simanjutak -0/ah Tannh };.unservasi 

Kiepc,P and Rao, MR,. 1994. Managemem of Agroforestry for The Concervation 
and Utilization of Land Water R��ources .• Outlook on Agricultural. Vol. 
23. No 1. p. 17-25. 

· 
·· 

Kirkharn,D and Powers, WL 1972. Advanced Soil Physics. Wiley Interscience. 
New York. 

Lai,R. 1986. Soil Surface Management In The Tropics For Intensive Landuse and 
High and Sustained Production, Advances In Soil Science. Vol5. 

Lal,R 1994. Soil Conservation Tchnologies For The Tropics. 15th World Congress 
of Soil Science, Acapulco, Mexico. 

Logan, TJ and Lal,R. 1994. Stabilization and Reclamation of Acidic Coal Mine 
Spoil In Appalachia. 15th World Congress of Soil Science .Vol 7a. 
Acapulco, Mexico. 

Lynch,JM and Elain. 1985. Microorganisme and Soil Agregate Stability. 
Advances In Soil Science. Vol 2. 

Sanchez,P A. 197 6. Properties and Management of Soil of The Tropics. Wiley 
and Sons. New York. 

Sehgal,JL and Abrol,IP. 1994. Soil Degradation In India-Status And Impact. 15th 
Wold Congress of Soil Science. Vol 7a. Acapulco, Mexico. 

Tisdall,J. 1994. Mycorrhizae and Soil Conservation. 15th World Congress of Soil 
Science. Vol4a Acapulco, Mexico. 

39 


