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KERANGKA EVALUASI KEMAMPUAN LAHAN1  
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengertian Kemampuan 

Kemampuan lahan ialah harkat lahan yang ditetapkan menurut macam pengelolaan 

atau syarat pengelolaan yang diperlukan berkenaan dengan pengendalian bahaya degradasi 

lahan atau penekanan risiko kerusakan lahan selama penggunaannya untuk suatu maksud 

tertentu, atau berkenaan dengan pemulihan lahan yang telah menunjukkan gejala –gejala 

degradasi. Makin rumit pengelolaan yang diperlukan, kemampuan lahan untuk penggunaan 

termaksud dinilai makin rendah. 

 

Faktor Degradasi 

Erosi tanah, dalam pengertian yang mencakup longsoran lahan (landslide), 

merupakan gejala degradasi lahan utama karena membahayakan segala macam 

penggunaan lahan. Setelah erosi tanah, gejala degradasi lahan berikut yang penting, yang 

sering merupakan akibat erosi tanah, ialah penurunan potensi tanah mamasok air dan hara 

kepada tumbuhan. Kedua gejala degradasi ini penting karena berkenaan dengan sistem 

produksi hayati yang menjadi pengguna lahan terluas dan pembekal bahan kebutuhan dasar 

manusia (pertanian, peternakan, kehutanan). 

 

Kriteria Evaluasi 

Potensi erosi, atau akibat erosi yang telah menggejala (pengelupasan dan 

pendangkalan tanah, penorehan tanah dengan alur dan parit erosi), serta potensi tanah 

memasok air dan hara kepada tumbuhan, menjadi kriteria kunci evaluasi kemampuan 

lahan. Ini  berarti bahawa kalau sistem evaluasinya berstruktur kategori tunggal, ketiga 

potensi atau gejala tersebut menjadi satu-satunya tolok ukur pemilah kelas. Kalau sistem 

evaluasinya berstruktur kategori ganda, ketiganya menjadi tolok ukur pemilah kelas pada 

kategori tertinggi. 
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Evaluasi Potensi Erosi 

Evaluasi menggunakan acuan (model) yang menggambarkan faktor-faktor dan 

saling nasabahnya yang menentukan potensi erosi. Acuan tersebut sekaligus menjadi bagan 

alir penetapan regim erosi. Lihat Gb. 1. Semua saling nasabah antar faktor 

 

                                                                                                                            

 

 

                                

     

                                                               

 

                                                                                                        

 

Gb. 1. Acuan regim erosi. R = erosivitas hujan. K = erodibilitas tanah. L = lereng 
permukaan tanah (bentuk lahan). C = cadangan hara (isi mineral terlapukkan 
dalam tanah, tebal dan susunan mineral bahan induk tanah). Ie = indeks dasar 
kehilangan tanah (kepekaan tanah terhadap erosi). E = kerentanan tanah 
terhadap erosi. RE = regim erosi (bahaya erosi). 

 

Ditaksir dengan matriks pemutus, yaitu antara R dan K yang menghasilkan Ie, an Ie dan L 

yang menghasilkan E, dan antara E dan C yang menghasilkan RE. Berdasarkan harga RE 

dibuat klasifikasi bahaya erosi yang menjadi kriterium utama evaluasi kemampuan lahan. 

 

Evaluasi Potensi Memasok Air 

Evaluasi menggunakan acuan yang tersusun sebagai berikut. Mula-mula ditaksir 

dinamika lengas tanah berdasarkan pertentangan dua kakas (force). Kakas yang satu ialah 

tegangan lengas tanah yang menahan air dalam tanah, yang diwariskan oleh kapasitas 

tanah menambat lengas tanah, dan kakas lain yang melawan ialah kakas gravitasi yang 

menarik air ke luar dari tanah, yang diwakili oleh laju perkolasi air. Kemudian ditetapkan 

neraca air atmosfer berdasarkan curah hujan dan evapotranspirasi rujukan. Nasabah antara 

laju infiltrasi dan aliran limpas menghasilkan taksiran mengenai pengambilan air oleh 

tanah.                                                   

Nasabah antara neraca air atmosfer, yang menggambarkan curah hujan efektif, dan 

potensi pemasukan air oleh tanah, yang menggambarkan infiltrasi efektif, menghasilkan 
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gambaran tentang potensi pengisian lengas tanah. Selanjutnya, nasabah antara dinamika 

lengas tanah dan potensi pengisian lengas tanah menghasilkan gambaran tentang regim 

lengas tanah. Regim lengas tanah ditetapkan untuk musim hujan dan untuk musim 

kemarau. Lihat Gb. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2. Acuan regim lengas tanah. CH = curah hujan. ETo = evapotranspirasi 
rujukan. I = laju infiltrasi. L = aliran limpas. DSLT = daya simpan lengas 
tanah. P = laju perkolasi. NAA = neraca air atmosfer. MA = potensi 
pemasukan air ke dalam tanah. DLT = dinamika lengas tanah. PP = potensi 
pengisian lengas tanah. RLT = regim lengas tanah (h = musim hujan, K = 
musim kemarau). 

 

Evaluasi Potensi Memasok Hara 

Potensi memasok hara ditentukan oleh dua faktor. Faktor pertama ialah kapasitas 

hakiki tanah menyediakan hara yang merupakan faktor dakhil (internal factor). Faktor 

kedua ialah potensi pelindian hara yang merupakan faktor luar, atau keadaan lingkungan 

yang mempengaruhi tanah. Imbangan antara kedua faktor tersebut menentukan regim hara 

tanah. 

Acuan yang dibuat untuk mengimak perilaku faktor pertama tertera pada Gb. 3. 

Komponen-komponen pokok terdiri atas kadar hara tersediakan, volum tanah efektif, 
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cekaman kesuburan tanah yang mencakup segala keadaan kmiawi yang membahayakan 

kehidupan tumbuhan, dan cadangan hara dalam bentuk mineral terlapukkan di dalam tanah 

dan bahan induk tanah. 
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Gb. 3. Acuan regim hara tanah. HS = kadar hara tersediakan. VTE = volum tanah 
efektif. KTP = kesuburan tanah potensial. CKT = cekaman kesuburan tanah. 
KTA = kesuburan tanah aktual. CH = cadangan hara. KT = kemampuan 
tanah. PL = potensial pelindian (h = musim hujan, k = musim kemarau), 
sama dengan RLT. RHT = regim hara tanah.  

 

Saling nasabah antar komponen pokok menghasilkan sejumlah komponen turunan 

yang berlaku sebagai kriteria  mutu lahan. Nasabah antara kadar hara tersediakan dan 

volum tanah efektif menghasilkan kriterium kesuburan tanah potensial. Selanjutnya, 

nasabah antara kesuburan tanah potensial dan cekaman kesuburan tanah menghasilkan 

kriterium kesuburan tanah aktual. Seterusnya, nasabah antara kesuburan tanah aktual dan 

cadangan hara menghasilkan kriterium kemampuan tanah. Lihat Gb. 3.  
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Acuan untuk mengimak perilaku faktor kedua sama dengan acuan regim lengas 

tanah. Untuk keperluan evaluasi potensi memasok hara, regim lengas tanah diberi makna 

baru dengan sebutan potensi pelindian. Potensi pelindian juga ditetapkan untuk musim 

hujan dan kemarau sendiri-sendiri. Nasabah kemampuan tanah dengan potensi pelindian 

menghasilkan regim hara tanah sebagai kriterium akhir penentuan potensi memasok hara.     

 

Implikasi Pemilihan Kriteria Evaluasi 

Suatu regim tana (erosi, lengas, hara) ialah unjukan (indication) umum keadaan 

tanah selama jangka waktu tertentu yang merusuk langsung kepada pertumbuhan tanman. 

Dalam hal regim lengas tanah, keadaan lengas tanah juga merujuk langsung kepada 

panjang musim tumbuh menurut ukuran ketersediaan air dalam tanah. Regim hara tanah 

secara nisbi bersifat tegun (stationary), maka sekali penetapan dapat berlaku untuk masa 

panjang. Sebaliknya, regim lengas tanah bersifat cergas (changeable), maka diperlukan 

penetapan berulang atau menggunakan data iklim sepuluh tahunan untuk dapat 

memperoleh harga rerata yang mewakili masa panjang. Tergantung pada aktivitas faktor, 

regim erosi tanah dapat berlaku seperti regim hara tanah atau seperti regim lengas tanah. 

Pada dasarnya evaluasi harkat lahan merupakan pekerjaan berulang, tidak dapat dikerjakan 

sekali saja untuk selamanya. Regim lengas tanah dan hara tanah menggambarkan potensi 

produktivitas lahan untuk produk hayati. Regim erosi tanah menggambarkan potensi risiko 

penggunaan lahan untuk berbagai maksud. 

Kalau menggunakan sistem evaluasi berkategori ganda, kategori teratas digunakan 

untuk memilahkan kemampuan lahan menurut kriteria umum kelas regim tanah. Kategori 

di bawahnya digunakan untuk memilahkan tiap kelas kemampuan lahan umum menurut 

faktor utama penentu kelas kemampuan lahan umum. Misalnya, kelas regim erosi 

terpilahkan menurut faktor utama erosivitas hujan, erodibilitas tanah, lereng, dsb. Kelas 

regim lengas tanah terpilahkan menurut faktor utama curah hujan, laju infiltrasi, aliran 

limpas, daya simpan lengas tanah, dsb. Kelas regim hara tanah terpilahkan menurut faktor 

utama kadar hara tersediakan, volum tanah efektif, cadangan hara, potensi pelindian, dsb. 

Dari faktor utama penentu harkat lahan dapat diketahui macam pengelolaan yang 

diperlukan dan tingkat kesulitan pengelolaan. Tingkat kesulitan pengelolaan dapat 

digunakan sebagai kriterium pemilahan kelas pada kategori lebih rendah. 
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