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GATRA KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 
TERPADU DAN BERKELANJUTAN DI LAHAN KRITIS* 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 
 

 

Pengantar 

 Pembangunan apa pun harus dilembagakan sepatutnya, apalagi pembangunan yang 

akan memberikan dampak sosial dan ekonomi kuat, sebagaimana halnya pembangunan 

pertanian di lahan kritis. Pelembagaan ini terlebih penting apabila pembangunan itu 

diharapkan akan dapat berlangsung secara terpadu dan berkelanjutan. 

 Pelembagaan pembangunan menjamin kompatibilitas upaya-upaya yang diterapkan 

dengan lingkungan sosial-budaya setempat, peranserta para pelaku pembangunan 

berdasarkan keyakinan, dan dukungan penuh masarakat luas. Ketiga jaminan itu pada 

gilirannya akan membuka peluang lebar bagi keterlaksanaan alih teknologi secara efektif. 

Suatu teknologi dapat saja terterapkan secara teknis, berkelayakan secara ekonomi, dan 

sesuai dengan wawasan lingkungan. Namun apabila terknologi tadi tidak dikehendaki 

secara sosial, tidak terkelolakan secara administratif, dan tidak dapat diterima secara 

politik, teknologi itu tidak dapat mungkin diterapkan. Apabila dipaksakan juga, 

keterlanjutannya tidak akan terjamin, atau demi keterlanjutannya harus diciptakan suatu 

lingkungan sosial-ekonomi-budaya  buatan untuk mendukungnya. 

 Lingkungan semacam ini, yang hadir lewat proses yang tidak wajar, mengandung 

resiko besar berupa ketegangan sosial, perlawanan pasif, atau sebaliknya, sikap masa 

bodoh. Suasana masarakat seperti ini akan memberikan dampak balik negatif kuat kepada 

upaya pembangunan. Peranserta para pelaku pembangunan yang diharapkan berlangsung 

tidak terjadi, atau kalaupun berlangsung hal itu terjadi tanpa dasar keyakinan. Dukungan 

penuh masarakat luas juga tidak ada. Keadaan seperti ini jelas tidak kondusif bagi 

keterlanjutan pembangunan, bahkan akhirnya dapat meruntuhkan keseluruhan sistem 

pembangunan. 

 

                                                            
*  Disampaikan dalam Seminar Sehari Pola Pembangunan Pertanian Terpadu Berkelanjutan di Lahan Kritis 

Daerah Aliran Sungai Menyongsong Repelita V. Dies Natalis ke-13 UNS. Surakarta, 2 Maret 1989. 
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Lahan Kritis 

 Lahan adalah suatu hamparan darat yang merupakan suatu kesatuan sejumlah 

sumberdaya alam dan budaya. Sumberdaya alam yang membentuk lahan ialah atmosfer 

dengan pernyataan iklimnya, biosfer dengan pernyataan vegetasi dan marga satwanya, 

hidrosfer darat dengan pernyataannya berupa berbagai macam tubuh air (danau, rawa, 

sungai dan air tanah), pedosfer dengan pernyataan tanahnya, dan litosfer dengan 

pernyataan geologi dan bentuk lahannya. Sumberdaya budaya yang membentuk lahan ialah 

sumberdaya hasil rekayasa manusia yang berpengaruh atas penggunaan lahan pada masa 

kini dan pada masa mendatang, seperti bendung, waduk, jaringan jalan, jaringan irigasi, 

anjir, teras, kota dan tanaman budidaya. 

 Pertanian secara langsung atau tidak langsung menggunakan semua sumberdaya 

yang membentuk lahan. Pertanian juga dipengaruhi oleh sumberdaya. Sumberdaya yang 

langsung dipakai oleh pertanian, misalnya, tanah, air dan tanaman budidaya. Sumberdaya 

yang secara tidak langsung dipakai oleh pertanian, misalnya waduk, jaringan jalan untuk 

transportasi dan kota untuk layanan jasa. Pertanian dipengaruhi oleh iklim dan lingkungan 

hayati berupa hama dan penyakit. Kebaikan lahan untuk pertanian ditentukan oleh hasil 

interaksi antar sumberdaya pembentuk lahan dan imbangan pengaruh baik dan buruk dar 

komponen-komponen lahan. 

 Interaksi dan imbangan pengaruh tadi dapat diubah atau dipengaruhi oleh tindakan 

manusia dngan teknologinya. Tergantung pada macam tindakan dan cara melaksanakan 

tindakan, pengubahan keadaan lahan atau pengaruhnya atas keadaan lahan dapat 

meningkatkan atau justru menurunkan manfaat lahan untuk pertanian. 

 Sampai sekarang belum ada kesepakatan bulat mengenai arti lahan kritis. 

Pengertian yang beredar masih jelas diwarnai oleh kepentingan sektoral, yang biasanya 

terkait pada kepentingan memperoleh proyek. Karena kepentingan semacam ini setiap 

lahan yang ditumbuhi alang-alang atau yang dipakai untuk perladangan dengan sendirinya 

dinyatakan sebagai lahan kritis. Padahal dilihat dari segi erosi, lahan alang-alang tidak 

kritis sama sekali,  bahkan aman. Perladangan yang dijalankan secara utuh dapat menjaga 

prodiktivitas lahan secara berkelanjutan. Sebaliknya, lahan pantai yang terkena 

penyusupan air laut karena berkurangnya laju pengisian cadangan air tanah tawar tidak 

pernah digolongkan dalam lahan kritis. Lahan perbukitan yang kerentanan longsornya 

diperparah oleh adanya hutan di atas lahan itu juga tidak pernah disebut lahan kritis. 

Kawasan permukiman yang memperkecil laju infiltrasi dan perkolasi air karena 
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kebanyakan halaman rumah ditutup dengan lantai semen tidak pernah dicatat sebagai lahan 

kritis. 

 Perlu kiranya dibuat penakrifan ulang mengenai lahan kritis. Penakrifan itu 

didasarkan atas pengertian bahwa kekritisan lahan ditentukan oleh interaksi antar 

komponen lahan, baik yang berlangsung secara alamiah maupun yang berlangsung 

dibawah pengaruh tindakan manusia. Interaksi ini terbedakan menjadi dua jenis, yaitu yang 

bersifat kompensatif dan yang bersifat antikompensatif. Suatu interaksi disebut 

kompensatif apabila kelebihan pada satu atau lebih komponen lahan dapat mengecilkan 

atau menghilangkan kekurangan pada satu atau lebih komponen lain yang menjadi lawan 

interaksinya. Dengan demikian lahan sebagai suatu sistem menjadi lebih tahan menghadapi 

usikan atau memiliki harkat kegunaan lebih baik. Suatu interaksi bersifat antikompensatif  

apabila sifat atau kelakuan satu atau lebih komponen lahan meningkatkan kerentanan 

terhadap usikan atau lebih menonjolkan kekurangan pada satu atau lebih komponen lain 

yang menjadi lawan interaksinya. Maka sistem lahan menjadi lebih lemah dalam 

menghadapi usikan atau harkat kegunaannya menjadi lebih buruk. 

 Kekritisan lahan dapat ditetapkan menurut imbangan antara kekuatan kompensatif 

dan antikompensatif yang bekerja dalam sistem lahan. Dalam hal kekuatan kompensatif 

lebih kuat, lahan bersifat tidak kritis. Sebaliknya, dalam hal kekuatan antikompensatif lebih 

kuat, lahan bersifat kritis. Lahan yang secara alamiah tidak kritis dapat menjadi kritis 

karena tindakan manusia yang memperbesar kekuatan antikompensatif atau memperkecil 

kekuatan kompensatif. Dapat pula terjadi lahan yang secara alamiah kritis menjadi tidak 

kritis karena upaya manusia yang dapat memperbesar kekuatan kompensatif atau 

memperkecil kekuatan antikompensatf. Misalnya, lahan yang secara alamiah rentan 

longsor karena struktur geologinya dapat dibuat kurang rentan dengan jalan 

menghilangkan hutan yang tumbuh di atasnya dan menggantinya dengan perumputan. 

Dengan demikian laju perkolasi air berkurang, berarti pembasahan dan pelicinan bidang 

luncur berkurang, dan beban diatas bidang luncur berupa biomassa tegakan menjadi lebih 

ringan (dari sekitar 450 ton ha-1 turun menjad sekitar 15 ton –1; Longman & Jenik, 1978). 

Interaksi antikompensatif antara hujan deras dan lereng terjal yang membangkitkan erosi 

tanah, dapat dikendalikan dengan menanami lereng dengan tanaman penutup tanah atau 

dengan membuat teras. Lahan yang semula dapat memberikan maslahat (advantage) 

berkelanjutan dengan perladangan yang mendaur utuh, secara berangsur akan mengalami 
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degradasi setelah perladangan tidak dapat mendaur secara utuh karena sebagian lahannya 

diambil untuk ditempati kegiatan lain. 

 Makalah ini mengusulkan penetapkan kekritisan lahan atas dasar proses yang 

mengenai gatra lahan yang menjadi kriterium terpenting harkat lahan sebagai sumber daya. 

Kalaupun kekritisan ditetapkan menurut kenampakan (erosi, gundul, dsb.), kenampakan itu 

harus merupakan gejala proses tersebut tadi. Jadi, lahan gersang yang terdapat di kawasan 

iklim kering bukan lahan kritis karena kenampakan seperti itu lumrah di kawasan iklim 

kering dan bukan gejala proses penburukan (deterioration). Lahan alang-alang mungkin 

dapat dikaitkan dengan kemunduran kesuburan tanah, namun lahan itu justru aman dilihat 

dari segi erosi. Oleh karena memperbaiki kesuburan tanah jauh lebih mudah daripada 

memperbaiki tanah rusak karena erosi, lahan alang-alang tidak dapat dikatakan kritis. 

Boleh disebut lahan buruk. 

 Berdasar konsep yang diusulkan itu, lahan kritis dapat ditakrifkan sebagai berikut: 

lahan yang keadaannya dijadikan ileh interaksi antar komponen lahan yang 

menghasilkan nasabah dakhil bersih (net internal relationship) antikompensatif. 

Nasabah antikompensatif dapat terjadi oleh sifat pembawaan lahan, yang disebut 

kekritisan alamiah, atau dapat timbul karena pengaruh atau campur tangan manusia, yang 

disebut kekritisan buatan. 

 Sifat kekritisan mengunjuk kepada keadaan lahannya sendiri berupa harkat 

kegunaan bawah piasan (submarginal) sampai nihil. Dapat pula mengunjuk kepada 

keadaan lahan yang menjadikannya sumber bahaya bagi lahan lain di sekitarnya. 

Kekritisan macam pertama antara lain lahan yang terkena penyusutan air laut secara berat, 

lahan yang tanahnya terkikis habis atau nyaris habis oleh erosi kulit (sheet erotion) atau 

teriris-iris oleh erosi parit, dan lahan yang mengalami penggersangan (desertification). 

Kekritisan macam kedua a.l. timbunan bahan lahar yang sewaktu-waktu dapat longsor dan 

melanda lahan hilirnya, dan lahan yang tanahnya mengalami pemampatan sehingga aliran 

pelimpasan meningkat tinggi setiap kali hujan, yang mendatangkan banjir di lahan hilirnya. 

 

Pemulihan Lahan Kritis 

 Pemilihan lahan kritis dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian dapat 

mengarah ke salah satu dari dua tujuan atau mengarah ke kedua tujuan sekaligus. Tujuan 

yang satu ialah menghilangkan kekritisan lahan hulu untuk memugar harkat kegunaannya 
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bagi produksi pertanian dan sekaligus menghilangkan sumber bahaya bagi lahan 

pertanianhilir. Dapat pula bertujuan menghilangkan sumber bahaya bagi pertanian hilir 

dengan jalan menjadikannya kawasan lindung. Tujuan yang lain ialah memugar 

produktivitas lahan untuk pertanian tanpa berkaitan dengan tujuan melindungi lahan hilir 

(lahan di daratan pantai), atau karena sifat kekritisannya tidak mengekspor dampak (tanah 

bawah-piasan  karena kahat sekali akan hara atau kandungan Al yang sangat meracun). 

 Pemulihan lahan kritis menyangkut teknologi biaya tinggi, konservasi macam 

penggunaan, mengolah atau mengganti sistem penggunaan, dan menata ulang nasabah 

hulu-hilir. Semua sangkutan ini mempunyai gatra sosial, ekonomi dan budaya yang sangat 

jelas. Maka dari itu penanganan lahan kritis memerlukan pelembagaan kegiatan agar 

supaya segala teknik pemulihan berkelayakan secara ekonomi, dikehendaki secara sosial, 

terkelolakan secara administratif, dan sangat diterima secara politik. Dengan pemenuhan 

segala persyaratan itu supaya pemulihan lahan kritis memperoleh wawasan lingkungan, 

baik lingkungan biofisik maupun lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. 

 Dengan mengikuti jalur pemikiran seperti itu segala kepentingan yang memerlukan 

lahan, baik sebagai ruang kegiatan, sumber bahan mentah, maupun sebagai faktor produksi 

primer, dapat terlayani secara adil dan pantas (equitable). Penanganan secara terpadu 

dengan hasil yang terlanjutkan menjadi lebih mudah. Kepentingan sepihak atau sektoral 

ditempetkan di bawah  kepentingan wilayah. Tujuan utama memulihkan lahan kritis ialah 

memulihkan fungsi DAS sebagai suatu sistem sumberdaya, sehingga dapat memberikan 

manfaat total secara optimum. Oleh karena itu suatu lahan kritis harus diperlakukan 

sebagai suatu subsistem dari DAS tempat lahan itu berada. Ini berarti bahwa pemulihan 

lahan kritis bertujuan mengembalikan lahan itu kepada fungsinya semula dalam DAS. 

 Fungsi semula di dalam DAS dari lahan yang menjadi kritis dapat berbeda-beda, 

tergantung pada kedudukan geografinya. Maka pemulihannya menjadi berbeda-beda 

meskipun tampaknya kekritisannya mirip. Misalnya, suatu lahan yang tererosi berat 

dengan tidak sendirinya harus dipulihkan dengan ppenghutanan atau penghijauan, apabila 

kedudukannya dalam DAS tidak mengisyaratkan fungsi hidrologi pokok, berarti tidak 

berada di daerah tadah utama dan tidak berada dalam lingkungan energi potensial tinggi. 

Dalam hal ini pemulihannya sudah akan memadai dengan, misalnya, pertanaman penutup 

tanah. 

 Memilih cara pemulihan lahan kritis juga perlu mengingat keadaan kependudukan 

DAS. Di dalam DAS yang berpenduduk jarang, lahan kritis semacam yang disebutkan tadi 
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barangkali memang lebih kena dipulihkan dengan jalan penghutanan, karena pemukiman 

ulang penduduk masih mudah dilakukan. Disamping ini karena penduduk jarang, usahatani 

berwawasan konservasi dengan pemiliharaan atau perlindungan tanah secara intensif akan 

sulit dikembangkan. Maka lahan lebih baik ditutup dengan hutan secara tetap dan sekaligus 

menjadikannya lahan cadangan untuk keperluan masa mendatang.  

 Dengan konsep ini keterpaduan penanganan persoalan lahan kritis diberi sudut 

pandang baru. Keterpaduan bukan terutama berarti penyertaan berbagai pihak dan disiplin 

ilmu dalam menyelesaikan persoalan lahan kritis, melainkan keserbacakupan 

(comprehensiveness) peletakan persoalan lahan kritis. Adapun penyertaan berbagai pihak 

dan disiplin ilmu hanyalah menjadi konsekuensi mantik dari keserbacakupan peletakan 

persoalan lahan kritis itu. Semata-mata penyertaan berbagai pihak dan disiplin ilmu tidak 

akan membuahkan hasil tuntas yang diharapkan apabila tidak dipandu oleh pemaknaan 

lahan kritis secara benar, dan tidak diatur dengan kerangka kelembagaan yang efektif. 

 

Pelembagaan Penanganan Lahan Kritis 

 Lahan kritis adalah hasil proses alam dan budaya, yang kedua proses ini terjalin 

secara rumit. Pengertian lahan kritis perlu dipilahkan menjadi dua. Pengertian yang 

pertama ialah kekritisan potensial. Artinya, kekritisan itu belum menggejala, akan tetapi 

terkandung dalam watak lahan pembawaan atau perolehan (acquired). Pengertian yang 

kedua ialah kekritisan aktual, yang berarti kekritisannya sudah muncul. Kekritisan 

potensial ditangani dengan upaya pencegahan  dengan berbagai teknik konservasi, agar 

kekritisan tidak muncul. Kekritisan aktual ditangani dengan upaya pemulihan dengan 

berbagai teknik reklamasi, agar kekritisan hilang. 

 Adanya faktor alam dan budaya serta pengertian potensial dan aktual dalam 

kekritisan lahan maka pelembagaan penanganan lahan kritis sangat diperlukan. Di 

Indonesia sudah banyak yang dicapai dalam mengembangkan teknik konservasi dan 

reklamasi lahan. Akan tetapi penerapannya di lapangan sebagai suatu teknik yang mapan 

masih belum banyak yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena belum dilembagakan 

secara mantap. Ada tiga faktor pokok yang dapt diunjuk (indicated) sebagai penyebab 

kelambanan pemapanan teknik-teknik konservasi di lapangan. 

 Faktor pertama ialah teknik yang diperkenalkan tidak kompatibel dengan sistem 

pengelolaan lahan yang secara tradisional dikerjakan oleh para petani kecil, padahal petani 

kecil merupakan bagian terbesar masarakat tani Indonesia. Faktor kedua ialah kelangkaan 
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sistem alih teknologi yang efektif, atau ketidakmampuan para penyuluh lapangan 

membangkitkan motivasi petani kecil memungut (adopt) sistem baru. Salah satu sebab 

ketidak-mampuan ini ialah para penyuluh lapangan terlalu terpancang pada instruksi 

atasan, sehingga tidak dapat melihat berbagai alternatif yang lebih sesuai dengan fakta 

setempat. Faktor ketiga ialah sangat sedikit berlangsung pertukaran gagasan, pengalaman 

dan informasi antar proyek sejenis yang menangani pembangunan atau pengembangan 

lahan (Notohadiprawiro, 1988). 

 Faktor-faktor itu merupakan ungkapan hakiki suatu masarakat yang program-

program pembangunan dan pengembangan tidak dilembagakan secara wajar. 

Sesungguhnya, pendirian lembaga merupakan bagian terpadu dari setiap rencana 

pembangunan, lebih-lebih dalam hal tujuan pembangunan mempunyai dampak sosial dan 

ekonomi kuat atas lapisan masarakat rendah. 

 Dalam hal reklamasi lahan kritis pemilihan teknik reklamasi tidak 

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap ketermapanan usahatani yang 

berkelanjutan. Sering pihak pencetus program terlalu cepat memutuskan penghutanan 

untuk reklamasi lahan kritis yang justru tidak memacu pembangunan usahatani setempat 

karena penghutanan mensyaratkan pemindahan penduduk, atau sekurang-kurangnya 

mensyaratkan pembatasan kegiatan bertani dan beternak. 

 Pengaturan kelembagaan dalam kerangka pembangunan pertanian harus memenuhi 

fungsi-fungsi berikut ini (Notohadiprawiro, 1988) : 

1. Untuk mencapai keaturan tertentu dalam struktur pertanian. 

2. Untuk memapankan sistem pelayanan : 

a. Menyalurkan informasi inovatif kepada masarakat pedesaan. 

b. Membuka komunikasi menuju kepada pembangkitan swaperanserta masarakat 
pedesaan dalam pengembangan lahan. 

c. Menyalurkan bantuan teknis dan dukungan dana kepada daerah pedesaan. 

3. Untuk  memajukan upaya meringankan keadaan terlangkaui (bypassed conditions) 
daerah pedesaan. 

4. Untuk memberikan perhatian khusus kepada masalah-masalah pedesaan dengan 
maksud mengangkat citra politik pedesaan. 

Fungsi-fungsi itu dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan kepentingan 

pertanian dalam menghadapi kepentingan modal besar dan politik kekuasaan (power 

politics), seperti industri, bisnis yang berpangkalan di perkotaan dan badan usaha 

multinasional. Dengan neraca kepentingan yang diperbaharui seperti ini, konservasi, 
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reklamasi dan pengembangan lahan akan memiliki pandangan pertanian yang genah 

(proper). 

 Menurut takrif Harold Laswell, teknologi ialah seperangkat perbuatan yang 

dilakukan orang dalam menggunakan sumberdaya yang tersediakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan berharga tertentu (Roling, 1984). Oleh karena hasilcapai (achievement) 

teknologi ditentukan oleh berbagai penentu sosial, ekonomi dan politik, maka teknologi itu 

agar sepadan harus serasi dengan kenyataan-kenyatan setempat dan dapat menggunakan 

sumberdaya yang tersediakan secara paling efisien (Basis, 1982; Sanchez & Salinas, 1981). 

Kenyataan itu diciptakan oleh perilaku sosial, ekonomi dan politik manusia, sehingga 

kenyataan itu berubah sejalan dengan perubahan persepsi manusia tentang eksistensinya 

dan pertautannya dengan nilai-nilai sosial tertentu. Maka kesepadanan teknologi 

menyiratkan suatu dinamika tertentu, berarti merupakan fungsi dari waktu. Teknologi juga 

bermatra ruang, oleh karena kenyataan itu terkait pada tempat. Dua kenyataan yang sama 

kalau ditemukan di dua tempat yang berbeda dapat bermakna lain, sehingga memerlukan 

cara menghadapi yang lain pula. Misalnya, tanah subur di daerah yang mudah dijangkau 

berharkat lebih tinggi untuk pengembangan pertanian daripada tanah yang sama suburnya 

akan tetapi berada di daerah terpencil. 

 Sekalipun ilmu yang menghasilkan teknologi memuat kebenaran universal, namun 

teknologi bersifat subyektif dalam arti kata kebenarannya berkekhasan tempat dan waktu. 

Suatu teknologi yang telah terbukti baik untuk suatu keadaan lingkungan tertentu dapat 

tidak berguna atau tidak dapat diterapkan pada lingkungan yang lain. Keadaan di satu 

tempat juga berubah sejalan dengan waktu. 

 Berikut ini disajikan suatu bagan yang menggambarkan pengaturan pemulihan 

lahan kritis dengan pandangan serbacakup. Bagan itu jelas menunjukkan bahwa 

pelembagaan penanganan lahan kritis merupakan suatu keharusan kalau kita  ingin 

mencapai hasil yang berkelanjutan. 

Pemulihan lahan kritis 

                                              

 

 Diilmiahkan                    Dilembagakan  
        agar       agar 
1. Terterapkan secara teknis                                         1. Berkelayakan secara ekonomi 
2. Berwawasan lingkungan        2. Dikehendaki secara sosial 

    3. Terkelolakan secara administratif 
    4. Dapat diterima secara politik  
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Pengaturan kelembagaan menjadi penentu keberhasilan pengelolaan lahan karena 

menyediakan prasarana bagi melakukan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan.  

Pelembagaan mencakup penelitian untuk memberikan dasar ilmiah kuat pada upaya 

pemulihan lahan kritis dan pengelolaan lahan selanjutnya. Pelembagaan menyatukan 

pengertian tentang pengelolaan lahan yang a.l. mengandung gatra membuat fungsi 

kefaedahan lahan berkelanjutan dengan jalan mengalokasikan lahan kepada penggunaan 

kompetitif secara berimbang yang adil. Pelembagaan juga mencakup penyuluhan untuk 

menjamin peranserta penuh petani dan pengguna lahan yang lain. Pengalaman 

menunjukkan bahwa tanpa melibatkan secara aktif pihak-pihak yang akhirnya menjadi 

penerima faedah dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan, kecil 

kemungkinan proyek-priyek itu dapat mencapai tujuan. 
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