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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ekosistem 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem diartikan sebagai tatanan unsur 

lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 

lingkungan hidup. Sedangkan menurut Soemarwoto (2004) ekosistem diartikan 

sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara 

mahluk hidup dengan lingkungannya.  

Ekosistem terbentuk atas komponen hidup dan tak hidup  di suatu 

tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur dimana 

keteraturan ini disebabkan oleh adanya arus materi dan energi yang 

terkendalikan oleh arus informasi antar komponen dalam ekosistem. Ekosistem 

dapat dibagi menjadi  sub – sub ekosistem yang lebih kecil kemudian dapat 

dibagi lagi menjadi bagian – bagian sub ekosistem  (Soemarwoto, 2004).   

2.2.      Pegunungan 

UU No 32 Tahun 2009 mendefinisikan ekoregion sebagai  wilayah 

geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, 

serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem 

alam dan lingkungan hidup. Mengacu pada pembagian wilayah ekoregion di 

Pulau Jawa setidaknya terdapat 11 wilayah ekoregion sebagaimana gambar 

dibawah, salah satunya adalah pegunungan vulkanik dengan ciri beriklim tropika 

basah, suhu udara rata – rata 16 -20
o
C, curah hujan tahunan 3000-4500 mm, 

topografi bergunung dengan lereng terjal, jenis tanah dominan adalah andosol, 

dan kultur dominan adalah pola petani tanaman holtikultura (KLH, 2013).  
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Gambar 2. Peta Ekoregion Jawa (KLH, 2013) 
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2.3. Ekosistem Pegunungan 

Kawasan ekosistem pegunungan adalah kawasan daratan dengan 

ketinggian diatas 250 mdpl yang pengelolaannya memerlukan perlakuan khusus 

untuk perlindungan sistem tata air, bencana longsor dan erosi, pembatasan 

teknis budidaya, dan perlindungan ekosistem (KLH, 2003). Pegunungan 

merupakan bagian dari ekosistem di darat yang memiliki fungsi ekologis dan 

ekonomis sangat tinggi bukan saja untuk wilayahnya sendiri tetapi terlebih lagi 

untuk wilayah yang ada di bawahnya. Secara ekologis pegunungan adalah 

wilayah hulu yang memiliki karakteristik sebagai daerah resapan air yang 

mampu menjaga stabilitas siklus hidrologi, ketersediaan air di wilayah hilir 

sangat bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah hulu. Secara ekonomis 

pegunungan yang didominasi sektor pertanian adalah pemasok bahan pangan 

selain itu juga menghasilkan komoditas sumber daya alam lain yang diperlukan 

wilayah hilir. Maka dari itu keberlanjutan fungsi lingkungan wilayah hulu 

sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan wilayah hilir. Peran ekosistem 

pegunungan sebagaimana dikemukakan oleh (Alikodra, 2012) : 

1. Penghasil sumber air bersih yang dibutuhkan bagi manusia yaitu untuk 

kegiatan industri, pertanian, irigasi, rekreasi dan pariwisata 

2. Penghasil devisa negara dan pendapatan asli daerah 

3. Menjaga stabilitas pangan dan lapangan pekerjaan 

4. Melindungi sekaligus sebagai hot spot keanekaragaman hayati.  

Berkaitan dengan peran pegunungan untuk melindungi keanekaragaman 

hayati Sumedi (2013) menyatakan bahwa ekosistem gunung penting karena : 

1. Wilayah gunung mewakili sebagian besar daerah semi alami di berbagai 

belahan dunia. Ekosistem gunung sangat kaya keragaman hayati yang 

merupakan kombinasi antara jumlah jenis dan habitat, pola-pola adaptasi 

yang khusus terhadap lingkungannya. 

2. Wilayah gunung merupakan perpaduan yang kompleks yang membentuk 

sistem hidro-geologi dalam daerah aliran sungai. 
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3. Daerah pegunungan adalah tempat penting yang menjadi pilihan bagi 

berbagai macam studi penting hubungan antara ekologi, atmosfir, faktor 

geo-pedologi dan praktik-praktik agroforestri. 

4. Wilayah dengan dinamika tinggi dan memiliki peran stabilisasi yang 

penting terutama dalam hal erosi, banjir, dan longsor. 

5. Merupakan tempat tinggal yang aman selama berabad-abad bagi jenis-

jenis endemik, baik flora maupun fauna. 

6. Merupakan ekosistem yang rentan (fragile ecosystem) yang juga 

memiliki daya dukung (carrying capacity) yang terbatas dengan berbagai 

tekanan lingkungan yang tinggi. Hal ini sudah selayaknya mendapat 

penanganan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dengan pengelolaan 

yang lebih tepat. 

7. Hutan pegunungan dicirikan oleh resisten yang kuat tapi dengan 

resilience yang rendah. 

Saat ini banyak dijumpai pemanfaatan wilayah pegunungan yang 

kurang tepat sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem 

pegunungan. Kegiatan pertanian yang cenderung bersifat eksploitatif  dalam 

rangka mengejar produktifitas lahan semakin luas diterapkan oleh petani. 

Pemandangan alam pegunungan yang indah serta cuaca yang membuat nyaman 

merupakan daya tarik wilayah pegunungan sebagai tempat peristirahatan 

sehingga semakin marak alih fungsi lahan untuk bangunan rumah. 

Pemerintah dituntut mampu mewujudkan sektor pertanian yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan.  yang terdiri dari tiga indikator yaitu 

(i). pendapatan yang layak bagi petani, (ii). pemanfaatan agroteknologi yang 

ramah lingkungan/ tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, (iii). dapat 

diterima dan dikembangkan oleh petani sesuai dengan pengetahuan dan sumber 

daya lokal yang mereka miliki (Sinukaban, 2010). 

2.4.      Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang 

diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 
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mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri (Hadi, 2005).  Pembangunan berkelanjutan 

dipopulerkan oleh World Comission on Environment and Development (Komisi 

Bruntland) pada tahun 1987 melalui laporan Our Common Future yang berisi 

strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan mengidentifikasi hubungan antara manusia, sumber daya, 

lingkungan, dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional 

dan internasional (Mitchell, et al, 2007).  

Empat prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia, memelihara integritas ekologi, keadilan sosial, dan 

kesempatan menentukan nasib sendiri. Keempat prinsip tersebut diuraikan 

sebagai berikut  (Hadi, 2005) : 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini adalah kebutuhan 

materi yaitu sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan materi 

dipandang sangat penting karena kemiskinan dipandang sebagai 

penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. 

2. Pemeliharaan lingkungan, dilakukan dengan konservasi sumber daya 

alam dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan dan 

mengurangi konsumsi terutama konsumsi energi serta perubahan pola 

konsumsi barang/jasa. 

3. Keadilan sosial, prinsip keadilan menunjukkan perlunya pemerataan 

dalam prinsip pembangunan. Keadilan masa kini termasuk di dalamnya 

keadilan pengalokasian sumber daya alam antara pusat dan daerah. 

Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar 

generasi, ditunjukkan melalui pengakuan akan adanya keterbatasan atas 

sumber daya alam sehingga harus diatur penggunaannya agar tidak 

mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. 

4. Penentuan nasib sendiri, meliputi prinsip terwujudnya masyarakat yang 

mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri adalah 

masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal – hal 



19 

 

 

 

yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Partisipatori demokrasi 

adalah adanya keterbukaan dan transparansi, dengan memberikan 

kesempatan masyarakat mengambil bagian dalam setiap proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut nasib masyarakat. 

2.5.      Pengelolaan Ekosistem Pegunungan Berkelanjutan 

Secara umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan UU 

No 32 Tahun 2009 dinyatakan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

Pengelolaan ekosistem menurut (Barkham, 1995) tidak sekedar 

memelihara sisa – sisa komunitas tumbuhan dan hewan yang terisolasi atau 

menjaga spesies baru tetapi lebih dari  tahapan pendekatan dan teknik untuk 

mendapatkan hasil tertentu. Suatu fakta bahwa manusia tergantung pada 

pekerjaan ekosistem global atau biosfer dan manusia telah mengembangkan 

kapasitas untuk mengubah dinamika ekosistem. Setidaknya ada 2 hal yang 

menjadi dilema dalam pengelolaan ekosistem : 

1. Kesadaran dan pencapaian manusia, rupanya membebaskan manusia dari 

berbagai kontrol melebihi hewan liar, dengan arogan merasa bahwa 

manusia bebas mengeksploitasi alam hingga titik dimana kepentingan 

manusia terancam. Ketidaknyamanan adalah konsekuensi pemanfaatan 

berlebih kemudian diatasi dengan pengembangan teknologi dan 

pengelolaan yang lebih baik. 

2. Manusia termasuk dalam kelompok hewan, dengan keterbatasan biologis 

yang sama yaitu kelahiran, pertumbuhan, berkembang biak, dan kematian 

serta kompetisi dalam perolehan sumber material. Perilaku kooperatif 

adalah perilaku yang tepat bagi individu untuk bertahan. Diperlukan 

perilaku kooperatif dalam penggunaan sumber daya alam.  
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Kesepakatan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 disepakati 2 (dua) 

program utama yang terkait dengan ekosistem pegunungan yaitu : 

1. Mengembangkan dan memperkuat pemahaman tentang ekologi dan 

pembangunan berkelanjutan atas ekosistem pegunungan. 

2. Meningkatkan pembangunan terintegrasi daerah aliran sungai dan 

penyediaan berbagai alternatif peluang kehidupan masyarakat 

Kesepakatan tersebut diperkuat kembali dalam pertemuan KTT 

Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 bahwa “ekosistem 

pegunungan mendukung sumber penghidupan tertentu, dan mencakup sumber 

daya daerah resapan air yang penting, keanekaragaman hayati serta flora dan 

fauna yang unik. Banyak diantaranya dalam kondisi rapuh dan rentan terhadap 

dampak buruk perubahan iklim yang memerlukan perlindungan khusus”(KLH, 

2003). 

Pemerintah telah menyusun strategi nasional pengelolaan ekosistem 

pegunungan sebagai berikut : (i). Pemberdayaan masyarakat pegunungan, (ii). 

Penguatan penataan ruang, (iii). Pemanfaatan potensi kawasan yang adil dan 

berkelanjutan, (iv). Pengelolaan kawasan terpadu antar lembaga, (v). Penguatan 

jaringan kelembagaan dan komunikasi, (vi). Penguatan sistem hukum. (KLH, 

2003). 

2.6.      Daya Dukung Lahan  

Daya dukung lingkungan berdasarkan PermenLH No. 17 Tahun 2009 

didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 

perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Dengan mengingat 

pegunungan memerlukan pengelolaan khusus untuk   perlindungan sistem tata 

air, bencana longsor dan erosi, pembatasan teknis budidaya, dan perlindungan 

ekosistem yang kesemuanya banyak bergantung pada kualitas lahan maka 

diperlukan suatu penilaian terhadap daya dukung lahan. 

Evaluasi lahan merupakan proses penting untuk menilai daya dukung 

lahan. PermenLH No. 17 Tahun 2009  menyatakan kemampuan lahan adalah 
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karakteristik lahan yang mencakup sifat – sifat tanah, topografi, drainase, dan 

kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada 

suatu hamparan lahan. Lahan dengan kemampuan tinggi diharapkan memiliki 

potensi yang tinggi terhadap berbagai penggunaan sehingga dimungkinkan 

pemanfaatannya secara intensif (Sitorus, 2004). Hasil evaluasi lahan 

memberikan alternatif penggunaan lahan dan batas – batas kemungkinan 

penggunaannya serta tindakan – tindakan pengelolaan yang diperlukan agar 

lahan lestari. Salah satu bentuk evaluasi lahan yaitu klasifikasi kemampuan 

lahan (Arsyad, 2012).  

2.6.1. Metode Evaluasi Kemampuan Lahan 

Menurut FAO (1976) Evalusi lahan adalah penilaian kinerja lahan untuk 

tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan interpretasi, survey dan studi bentuk 

lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya dengan maksud 

mengindentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang 

mungkin dikembangkan. 

Klasifikasi kemampuan lahan adalah penilaian komponen – komponen 

lahan secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori 

berdasarkan atas sifat – sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam 

penggunaannya secara lestari. Kemampuan lahan dipandang sebagai kapasitas 

lahan itu sendiri untuk suatu macam atau tingkat penggunaan umum (Arsyad, 

2012). 

Salah satu sistem klasifikasi kemampuan lahan dikembangkan oleh 

Hockensmith dan Steele (1943), Klingebiel dan Montgomery (1973) dengan 

menerapkan sistem kategori dimana dilakukan dengan cara menguji nilai dari 

sifat tanah terhadap seperangkat kriteria untuk masing – masing kategori 

dengan proses penyaringan. Nilai dari sifat tanah diuji terhadap kriteria kelas 

lahan terbaik, jika tidak semua kriteria terpenuhi maka akan jatuh dalam 

kedalam kelas yang lebih rendah (Sitorus, 2004).  

Untuk mempermudah penilaian sifat – sifat tanah maka lahan dibagi 

kedalam unit lahan yang lebih kecil. Menurut sifat yang telah ditentukan, unit 
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lahan adalah area yang berbeda dari lingkungan lahan dan dapat diasumsikan 

memiliki karakteristik lahan yang sama seperti iklim, tanah, dan tutupan lahan 

(Yang, 2014). 

Arsyad (2012) mengemukakan bahwa unit/ satuan lahan dapat dibentuk 

berdasarkan kondisi iklim, bentukan lahan, sifat tanah, hidrologi, bebatuan, dan 

tata guna tanah sebagaimana gambar dibawah ini.  

 

 

  

  

 

 
 

 

Gambar 3. Pendekatan  untuk penilaian Kelas Kemampuan Lahan 

(Arsyad, 2012) 

 

Sedangkan Zyongfang Yang dalam penelitian evaluasi geo kimia lahan di China 

menggunakan kondisi tutupan lahan, jenis tanah, latar belakang geologi, 

topografi, iklim, dan karakteristik geokimia tanah sebagai dasar penentuan 

satuan  lahan (Yang, 2014).  

Satuan – satuan lahan yang terbentuk kemudian dinilai berdasarkan 

kriteria klasifikasi kemampuan lahan kemudian berdasarkan faktor 

penghambatnya dikelompokkan dalam kelas kemampuan lahan. Kelas 

Kemampuan Lahan dimulai dari Kelas I hingga Kelas VIII. Kelas I yaitu lahan 

dengan hambatan terkecil sehingga lahan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kegiatan budidaya pertanian, sedangkan lahan kelas VIII adalah lahan yang tidak 

sesuai untuk budi daya pertanian tetapi sesuai untuk lahan konservasi atau 

rekreasi alam (Arsyad, 2012).  
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Tabel 4. Klasifikasi Kemampuan Lahan 

Faktor 

Penghambat 

Kelas Kemampuan Lahan 

I II III IV V VI VII VIII 

Kelerengan A B C D A E F G 

Kepekaan erosi KE1,     

KE2 

KE3 KE4, 

KE5 

KE6 (1) (1) (1) (1) 

Tingkat erosi e0 e1 e2 e3 (2) e4 e5 (1) 

Kedalaman tanah k0 k1 k2 k3 (1) (1) (1) (1) 

Tekstur tanah t1,t2,t3 t1,t2,t3 t1,t2,t3,

t4 

t1,t2,t3,

t4 

(1) t1,t2,

t3,t4 

t1,t2,

t3,t4 

t5 

Permeabilitas P2,P3 P2,P3 P2,P3 P2,P3 P1 (1) (1) P5 

Drainase d1 d2 d3 d4 d5 (2) (2) d0 

Bebatuan b0 b0 b1 b2 b3 (1) (1) b4 

Ancaman banjir o0 o1 o2 o3 o4 (2) (2) (1) 

Salinitas g0 g1 g2 g3 (2) g3 (1) (1) 

Sumber : Arsyad, 2012 

Catatan : (1) = dapat mempunyai sembarang sifat 

 (2) = tidak berlaku 

 (3) = umumnya terdapat di daerah beriklim kering 
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Gambar 4. Skema hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan                     

Intensitas dan macam penggunaan lahan 

(sumber : Arsyad, 2012) 
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2.6.2. Kriteria Kemampuan Lahan  

Kriteria klasifikasi kemampuan lahan yang terdiri dari beberapa 

komponen yaitu kecuraman lereng, kepekaan erosi, tingkat erosi, kedalaman 

tanah, tekstur tanah, permeabilitas tanah, dan drainase. Komponen lain yang 

bersifat khusus yang menjadi faktor penghambat kemampuan lahan yaitu 

bebatuan, ancaman banjir, dan salinitas  (Arsyad, 2012) .  

2.6.2.1.Kecuraman Lereng  

Kecuraman lereng, panjang lereng, dan betuk lereng mempengaruhi 

besarnya laju aliran permukaan dan erosi (Arsyad, 2012).  Pengaruh kerusakan 

tanah akibat erosi pada penggunaan lahan sangat nyata, makin curam lereng 

makin besar pula volume dan kecepatan aliran permukaan yang berpotensi 

menyebabkan erosi. Pada lereng >40% longsor sering terjadi, terutama 

disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi (Deptan, 2006). Kriteria kelerengan  

dikelompokkan sebagai berikut  (KLH, 2009): 

A 
= 0 - ≤ 3% (datar) 

B 
= ˃ 3 – 8 % (landai atau berombak) 

C 
= ˃ 8 – 15 % (agak miring atau bergelombang) 

D 
= ˃ 15 – 30 % (miring atau berbukit) 

E 
= ˃ 30 – 45 % (agak curam atau bergunung) 

F 
= ˃ 45 – 65 % (curam) 

G 
= ˃ 65 % (sangat curam)  

2.6.2.2. Kepekaan Erosi  

Kepekaan erosi (erodibilitas) menunjukkan mudah tidaknya tanah 

mengalami erosi. Penentuan nilai erodibilitas tanah sesungguhnya memerlukan 

informasi yang spesifik dari sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Meski 

demikian prediksi nilai kepekaan erosi dapat dilakukan menggunakan 
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Nomograf erodibilitas tanah yang dikembangkan oleh Wischmeier (1971) atau 

menggunakan persamaan sebagai berikut  (Banuwa, 2013) : 

𝐾 =  1.292(2.1 𝑀1,14   10−4  12 − 𝑎 ) + 3,25 𝑏 − 2 + 2,5 𝑐 − 3  /

100    ……………………………………………………………..….…(2.1) 

a  = % bahan organic 

M = % pasir sangat halus dan debu (ϕ 0,02 – 0,1 mm) x (100 - % liat) 

b = kode struktur tanah  

c = kode permeabilitas tanah 

Tabel 5.  Kode Struktur Tanah 

Kelas Struktur Tanah (ukuran 

diameter) 
Kode 

Granuler sangat halus (< 1 mm) 
1 

Granuler halus (1 – 2 mm) 
2 

Granule sedang sampai kasar (2 – 

10 mm) 
3 

Berbentuk blok, blocky, plat, 

massif 
4 

 

Tabel 6.  Kode Permeabilitas Tanah 

Kelas Permeabilitas Kecepatan (cm/jam) Kode 

Sangat lambat 
< 0,5 1 

Lambat 
0,5 – 2,0 2 

Lambat – sedang 
2,0 – 6,3 3 

Sedang 
6,3 – 12,7 4 

Sedang – cepat 
12,7 – 25,4 5 

Cepat 
>25,4 6 

 



26 

 

 

Gambar 5.  Nomograf  Erodibilitas Tanah (K) 
Sumber : Wischmeier (1971) 

Klasifikasi nilai erodibilitas tanah sebagai berikut (KLH, 2009) 

KE1 
= 0 – 0,1 (sangat rendah) 

KE2 
= ˃ 0,11 – 0,20 (rendah) 

KE3 
= ˃ 0,21 – 0,32 (sedang) 

KE4 
= ˃ 0,33 – 0,43 (agak tinggi) 

KE5 
= ˃ 0,44 – 0,55 (tinggi) 

KE6 
= 0,56 – 0,64 (sangat tinggi) 

 

2.6.2.3. Tingkat Erosi 

Faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya erosi tanah yaitu iklim, 

geologi, karakteristik tanah dan vegetasi, dan faktor kegiatan manusia (Suripin, 

2002).  Besarnya laju erosi tanah ditentukan secara langsung dilapangan atau 

dengan memanfaatkan pendekatan model prediksi erosi lahan. Model yang luas 

digunakan yaitu  USLE (The Universal Soil Loss Equation), model ini 
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dikembangkan oleh The Science and Education Administration AS (Arsyad, 

2012). Persamaan USLE untuk memperkirakan besarnya erosi dirumuskan 

sebagai berikut (Arsyad, 2012) :  

𝐸𝑎 = 𝑅 𝑥 𝐾 𝑥 𝐿𝑠 𝑥 𝐶 𝑥 𝑃  …………………………………………..(2.2) 

Ea = banyaknya tanah tererosi (ton/ha/th) 

R = faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan  

K = faktor erodibilitas tanah 

Ls = faktor panjang – kemiringan lereng 

C = faktor tanaman penutup lahan dan manajemen tanaman 

P = faktor tindakan konservasi praktis 

Keuntungan penggunaan persamaan USLE dalam prediksi erosi yaitu bahwa 

model ini telah dikembangkan secara luas diberbagai negara, parameter – 

parameter yang menjadi masukan relatif sederhana, mudah digunakan dengan 

data minimum. Meskipun ditemui adanya hasil yang overestimate terhadap 

perkiraan besarnya erosi, persamaan ini masih dinilai layak diterapkan 

mengingat telah banyak dilakukan percobaan untuk mendapatkan nilai faktor C 

dan faktor P di Indonesia. Selain penyesuaian terhadap faktor penentu besarnya 

erosi perlu menjadi pertimbangan bahwa USLE berfungsi baik pada skala plot 

bukan DAS  (Rachman & Dariah, 2007) 

Berdasarkan PermenLH No 17 Tahun 2009 yang dimaksud tingkat erosi yaitu 

erosi aktual yang telah terjadi di lokasi penelitian. Karena tidak tersedianya data 

erosi aktual secara runtun waktu (time series) maka  tingkat erosi 

diperhitungkan dengan nilai prediksi erosi. Kriteria tingkat erosi kemudian 

dikategorikan menurut Keputusan Ditjen Reboisasi & Rehabilitasi Lahan 

Dephut No. 041/Kpts/V1998 sebagai berikut :  

e0 = tidak ada erosi 

e1 = ˂ 15 t/ha/th 

e2 = 16 - 60  t/ha/th 

e3 = 60 - 180  t/ha/th 

e4 = 180 - 480  t/ha/th 

e5 = >  480 t/ha/th 
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2.6.2.3.1.Faktor Erosivitas (R) 

Faktor erosivitas hujan merupakan nilai daya rusak hujan, didefinisikan 

sebagai jumlah satuan indeks erosi hujan dalam setahun. R ditentukan dengan 

persamaan (Suripin, 2002) : 

R =  EI30
𝑛
𝑖=1  …………………………………….....……….(2.3) 

EI30 adalah interaksi energi dengan intensitas maksimum 30 menit, merupakan 

perkalian antara energi hujan  (E = kJ/ha-mm) dengan intensitas maksimum 30 

menit (I30 mm/jam). Lenvain (1975) mendapatkan persamaan 𝐸𝐼30 =

2,34 𝑅1,98, dengan R adalah curah hujan. Sedangkan Bols (1978) dalam 

penelitiannya di Jawa dan Madura mendapatkan persamaan sebagai berikut 

(Suripin, 2002) : 

𝐸𝐼30 = 6,119𝑃𝑏
1,211𝑁−0,474𝑃0,526  …………………….………….(2.4) 

EI30 = indeks erosi hujan bulanan (kJ/ha) 

Pb = curah hujan bulanan (cm) 

N = jumlah hari hujan per bulan  

Pmax = hujan maksimum harian dalam bulan bersangkutan 

2.6.2.3.2.Faktor panjang – kemiringan lereng (Ls) 

Merupakan nisbah besarnya erosi dari suatu lereng dengan panjang dan 

kemiringan tertentu terhadap besarnya erosi dari plot lahan dengan panjang 

22,13 m dan kemiringan 9 %  (Suripin, 2002).   

𝐿𝑠 =  
𝐿

22
 
𝑧
 0,006541𝑆2 + 0,0456𝑆 + 0,065  …..…………. (2.5) 

Apabila kemiringan lereng lebih dari 12% maka digunakan persamaan 

(Banuwa, 2013) : 

𝐿𝑠 =  
𝐿

22
 
𝑧
 𝑆/9 1.35 …..………………………………….. (2.6)       

L = panjang lereng (m)  

S = kemiringan lereng (%) 

z = konstanta yang nilainya tergantung kemiringan lereng,  
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Z S 

0,5 
≥ 5 % 

0,4 
5 % > S ≥ 3 % 

0,3 
3 % > S ≥ 1 % 

0,2  
S < 1 % 

Untuk lahan berlereng terjal > 20% Foster dan Wischmeier (1973) 

menyarankan persamaan berikut (Asdak, 2007) : 

𝐿𝑠 =
𝑙

22
𝑚𝐶(𝑐𝑜𝑠 ∝)1.50 0.5  (sin ∝)1.25 + (sin ∝)2.25  …………(2.7) 

m = 0.5 untuk lereng ≥ 5 %, 0.4 untuk lereng 3.5–4.9%, 0.3 untuk lereng 3.5% 

C= 34.71 

α = sudut lereng 

l = panjang lereng (m) 

Dalam kondisi sulit mendapatkan panjang lereng, maka pengaruh panjang 

lereng dapat diabaikan dan yang berpengaruh adalah kemiringan lereng 

(Hardjowigeno, 2011). Kriteria panjang dan kemiringan lereng dibagi menjadi 5 

kelas sebagaimana table berikut : 

Tabel 7. Kriteria Kelerengan dan Indeks Ls 

Kelas Kemiringan 

Lereng (%) 

Kriteria Indeks 

LS 

I 0-8 Dataran-landai 0,25 

II 8-15 Agak miring 1,2 

III 15-25 miring 4,25 

IV 24-45 Terjal 9,5 

V >45 Sangat terjal 12 

Sumber : Hardjowigeno, 2011 
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2.6.2.3.3.  Faktor tanaman penutup dan manajemen tanaman (C ) 

Menggambarkan nisbah antara besarnya erosi dari lahan yang bertanaman 

dengan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah yang tidak ditanami 

dan diolah bersih (Arsyad, 2012). 

Tabel 8. Nilai Faktor C 

Macam penggunaan 

Nilai faktor 

Abdulrachman 

et al (1981) 

Hammer 

(1981) 

Tanah kosong diolah 1,0 - 

Kentang - 0,4 

Kentang ditanam searah lereng 1,0 - 

Kentang ditanam menurut kontur 0,35 - 

Bawang daun ditanam dalam 

bedeng 

0,08  

Kacang tunggak 0,161 - 

Kedelai 0,399 - 

Kacang tanah 0,20 0,20 

Padi lahan kering 0,561 0,5 

Jagung 0,637 0,7 

Talas - 0,86 

Cabe, jahe, dll - 0,9 

Alang – alang permanen 0,02 - 

Kebun campuran  

- rapat 

- ubi kayu + kedelai 

- gude + kacang tanah 

 

- 

- 

0,495 

 

0,1 

0,2 

0,5 

Semak lantana 0,51 - 

Albizia dengan semak campuran 0,012 - 

Albizia tanpa semak dan serasah 1,0  

Pohon tanpa semak 0,32  

Hutan tak terganggu 0,001  

Sumber : Hardjowigeno, 2011 

2.6.2.3.4. Faktor tindakan konservasi praktis (P) 

Nisbah besarnya erosi dari tanah dengan suatu tindakan konservasi tertentu 

terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah menurut arah lereng.  
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Tabel 9. Nilai Faktor P 

Macam penggunaan  Nilai faktor P 

Teras bangku  

- Konstruksi baik 

- Konstruksi sedang 

- Konstruksi kurang baik 

- Teras tradisional 

 

0,04 

0,15 

0,35 

0,40 

Pengelolaan tanah dan penanaman 

menurut garis kontur  

- Kemiringan 0% - 8% 

- Kemiringan 9% - 20% 

- Kemiringan > 20% 

 

 

 

0,50 

0,75 

0,90 

Tanaman perkebunan  

- Dengan penutup tanah rapat 

- Dengan penutup tanah sedang 

 

0,1 

0,5 

Tanpa tindakan konservasi 
1,00 

Sumber : Hardjowigeno, 2011  

Penilaian faktor P di lapangan lebih mudah digabungkan dengan faktor 

C karena dalam kenyataan kedua faktor tersebut saling berhubungan, perkiraan 

faktor CP berbagai jenis penggunaan lahan di Jawa hasil penelitian 

Abdurachman dkk (1984), Ambar dan Syafrudin (1979) dalam (Asdak, 2007). 

Tabel 10. Faktor CP 

Konservasi dan pengelolaan tanaman Nilai CP 

Semak :  

 a. Tak terganggu 

b. Sebagian berumput 

0.01 

0.10 

Tanaman Pertanian :  

 a. Umbi-umbian 

b. Biji-biijian 

c. Kacang-kacangan 

d. Campuran 

e. Padi irigasi 

0.51 

0.51 

0.36 

0,43 

0.02 
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Pertanian dengan konservasi :  

 
a. Mulsa 

b. Teras bangku 

c. Contour cropping 

0.14 

0.04 

0.14 

 

2.6.2.4. Kedalaman Tanah 

Secara vertikal tanah berdeferensiasi membentuk horizon atau lapisan 

yang berbeda-beda dalam karakteristik fisik, kimia, dan biologis sebagai 

konsekuensi bekerjanya faktor-faktor alam. Lapisan tanah setebal 100-120 cm 

disebut profil tanah, profil tanah terdiri dari lapisan atas, lapisan bawah, dan 

lapisan induk. Lapisan atas dan bawah yang masih dipengaruhi cuaca disebut 

solum tanah, lapisan ini penting bagi tanaman oleh karena itu istilah kesuburan 

tanah biasa mengacu pada ketersediaan hara pada lapisan setebal ini yang biasa 

disebut sebagai lapisan olah (Hanafiah, 2007). Kriteria kedalaman efektif tanah 

diklasifikasikan sebagai berikut (KLH, 2009) : 

k0 
= ˃ 90 cm (dalam) 

k1 
= 90 – 50 cm  (sedang) 

k2 
= 50 – 25 cm  (dangkal) 

k3 
= ˂ 25 cm (sangat dangkal) 

2.6.2.5. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah yang 

dinyatakan sebagai perbandingan proporsi relative kelompok partikel dengan 

ukuran lebih kecil dari kerikil yaitu antara fraksi pasir (ϕ 2-0,2 mm), debu (ϕ 

0,2-0,002 mm), dan liat (ϕ <0,002 mm) (Foth, 1988). Penentuan tekstur tanah 

menggunakan diagram segitiga tekstur tanah yang dikembangkan oleh USDA 

sebagaimana gambar dibawah. 

Jika sifat fraksi tanah diketahui maka gambaran umum tentang sifat 

fisik tanah dapat diperkirakan. Makin dominan fraksi pasir maka tanah semakin 
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porus, semakin mudah penetrasi akar tanaman tetapi semakin mudah pula air 

hilang dari tanah. Makin dominan fraksi liat berarti makin sulit akar 

berpenetrasi tetapi air tidak mudah hilang dari tanah. Maka dari itu tanah yang 

baik perlu memiliki komposisi yang ideal dari kedua kondisi ini (Hanafiah, 

2007).  

 

Gambar 6. Diagram Segitiga Tekstur Tanah 
Sumber : Foth, 1988 

 

Kriteria tekstur tanah diklasifikasikan sebagai berikut (KLH, 2009) : 

t1 
= tanah bertekstur halus, meliputi tekstur liat berpasir, liat 

berdebu, dan liat 

t2 
= tanah bertekstur agak halus, meliputi tekstur lempung  liat 

berpasir, lempung berliat, dan lempung liat berdebu 

t3 
= tanah bertekstur sedang, meliputi tekstur lempung, lempung 

berdebu, dan debu 

t4 
= tanah bertekstur agak kasar, meliputi tekstur lempung berpasir, 

lempung berpasir halus, dan lempung berpasir sangat halus 

t5 
= tanah bertekstur kasar, meliputi tekstur pasir berlempung dan 

pasir 

2.6.2.6. Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas merupakan kemudahan cairan, gas, dan akar menembus 

tanah (Foth, 1988). Permeabilitas tanah atau kapasitas infiltrasi dipengaruhi 
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oleh tekstur dan struktur tanah (Arsyad, 2012). Tanah dengan tekstur kasar 

membentuk struktur yang ringan, kaya akan pori-pori besar sehingga kapasitas 

infiltrasinya besar, hal ini berdampak pada semakin kecilnya aliran permukaan 

(Suripin, 2002). Kriteria kelas kemampuan lahan untuk nilai permeabilitas 

tanah diklasifikasikan sebagai berikut (KLH, 2009) : 

P1 
= ˂ 0,5 cm/jam (kurang) 

P2 
= 0,5 – 2,0 cm/jam (agak lambat) 

P3 
= 2,0 – 6,25 cm/jam (sedang) 

P4 
= 6,25 – 12,50 cm/jam (agak cepat) 

P5 
= ˃ 12,50 cm/jam (cepat) 

 

2.6.2.7. Drainase Tanah 

Drainase tanah terkait dengan peredaran udara di tanah. Ujung-ujung 

akar merupakan daerah dengan pembagian dan perpanjangan sel yang cepat, 

akar menghendaki adanya oksigen yang tinggi. Akar-akar dari sebagian besar 

tanaman tidak menembus tanah jenuh air karena defisiensi oksigen (Foth, 

1988). Kriteria klas kemampuan lahan untuk drainase tanah diklasifikasikan 

sebagai berikut (KLH, 2009) : 

d0 
= sangat sedikit air yang ditahan tanah  sehingga tanaman segera 

mengalami kekurangan air (berlebihan) 

d1 
= tanah mempunyai peredaran udara baik, seluruh profil tanah dari 

atas hingga bawah (150 cm) berwarna terang seragam, tidak 

terdapat bercak kuning, coklat, atau kelabu (baik) 

d2 
= peredaran udara baik di daerah perakaran, tidak terdapat bercak – 

bercak berwarna kuning, coklat, atau kelabu pada lapisan sampai 

kira – kira 60 cm dari permukaan tanah (agak baik) 

d3 
= bercak – bercak berwarna kuning, coklat, atau kelabu ditemukan 

pada lapisan bawah kira – kira 40 cm dari permukaan tanah (agak 

buruk) 
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d4 
= bagian bawah lapisan atas terdapat bercak berwarna kelabu, 

coklat, dan kekuning – kuningan (buruk) 

d5 
= Seluruh lapisan berwarna kelabu atau bercak kebiruan, terdapat air 

yang menggenang di permukaan tanah dalam waktu lama sehingga 

menghambat pertumbuhan tanaman. 

2.6.3. Konservasi Tanah 

Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara 

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan 

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak 

terjadi kerusakan tanah (Arsyad, 2012). Konservasi tanah perlu dilakukan 

mengingat tanah memiliki fungsi penting dalam ekosistem yaitu : (i). 

memberlanjutkan kegiatan, keanekaragaman, dan produktifitas hayati, (ii). 

mengatur aliran air, (iii). menyaring, menyangga, mendegradasi, immobilisasi, 

detoksifikasi bahan organik dan anorganik, (iv). menyimpan dan mendaurkan 

hara dan unsur-unsur lain di dalam biosfir bumi, dan (v). memberikan topangan 

bagi bangunan sosio-ekonomi dan perlindungan bagi pemukiman manusia 

(Idjudin, 2011). Tujuan konservasi tanah adalah mencegah kerusakan tanah 

akibat erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta 

meningkatkan produktifitas tanah agar dapat dimanfaatkan secara lestari 

(Deptan, 2006).  

Konservasi tanah dapat dilakukan secara vegetatif dan sipil teknis. 

Pendekatan vegetatif pada prinsipnya adalah mencegah air terakumulasi di atas 

bidang luncur. Sangat dianjurkan menanam jenis tanaman berakar dalam, dapat 

menembus lapisan kedap air, mampu merembeskan air ke lapisan yang lebih 

dalam, dan mempunyai massa yang relatif ringan (Deptan 2006). Konservasi 

tanah vegetatif dapat dilakukan dengan budidaya lorong, sistem wanatani, pola 

tanam, tanaman penutup tanah, penanaman rumput, pemanfaatan pupuk hijau, 

dan pemanfaatan mulsa (Santoso, et al, 2004). Pendekatan mekanis 

pengendalian longsor meliputi : (1) pembuatan saluran drainase (saluran 
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pengelak, saluran penangkap, saluran pembuangan), (2) pembuatan bangunan 

penahan material longsor, (3) pembuatan bangunan penguat dinding/tebing atau 

pengaman jurang, dan 4) pembuatan trap-trap terasering (Deptan, 2006).  

2.7. Sosial  dan Ekonomi Petani 

Petani sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam 

pengelolaan ekosistem pegunungan perlu ditinjau keadaan sosial dan 

ekonominya. Perilaku petani dalam mengusahakan lahannya sangat 

berpengaruh terhadap keberlanjutan ekosistem pegunungan. Berdasarkan 

struktur pemilikan lahan (Elizabeth, 2007) petani di Indonesia terbagi dalam 2 

lapisan yaitu :  

1. Petani lapisan atas; merupakan petani yang akses pada sumberdaya lahan, 

kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan  baik, serta 

memiliki peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan. 

2. Petani lapisan bawah; sebagai golongan mayoritas dipedesaan yang 

merupakan petani yang relatif miskin (dari segi lahan dan kapital), hanya 

memiliki faktor produksi tenaga kerja.  

Petani di Indonesia sebagian besar termasuk dalam kelompok petani peisan, 

keadaannya ada diantara petani primitif dan petani modern (Elizabeth, 2007) 

dengan kepemilikan lahan yang sempit.  Secara lebih rinci Rogers dalam Purba 

(2002)  menyatakan beberapa ciri budaya yang menonjol dari petani peisan 

yaitu (i). kurang berminat untuk mengumpulkan modal/ kekayaan, (ii). kurang 

mampu bekerjasama dalam sebuah organisasi besar, (iii). kurang bersahabat, 

kurang menghargai penguasa/ pejabat pemerintah, (iv). kurang kreatif dan 

inovatif, (v). kurang mampu mengantisipasi dan merencanakan masa depan, 

(vi). kurang aspirasi, kurang bercita – cita, tidak punya bayangan untuk menjadi 

seorang yang berarti di masa depan, (vii) kurang dapat menahan diri untuk 

memenuhi nafsu konsumtif.  

Berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013 mayoritas petani Indonesia 

memiliki lahan pertanian dengan luas 0,2 – 0,49 Ha (BPS, 2013). Sebagaimana 
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dinyatakan oleh Singh dalam Elizabeth (2007)  Petani Indonesia merupakan 

petani miskin dengan rata – rata berkepemilikan lahan < 0,25 Ha, keterbatasan 

tersebut antara lain bercirikan : (i). Sangat terbatasnya penguasaan terhadap 

sumber daya, (ii).  sangat menggantungkan hidupnya pada usaha tani, (iii). 

tingkat pendidikan yang relatif rendah, (iv). tergolong miskin secara ekonomi. 

Selain kultur petani ada hal – hal lain yang dapat mempengaruhi petani 

dalam mengusahakan tanahnya, menurut Arsyad (2012) faktor yang 

mempengaruhi perilaku petani dalam mengusahakan tanahnya yaitu (i) luas 

tanah yang diusahakan, (ii). jenis dan orientasi usaha tani, (iii). status 

penguasaan tanah, (iv). tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi, (v). 

perimbangan harga antara harga produk pertanian dan harga sarana produksi 

dan kebutuhan petani,  (vi). sistem perpajakan, (vii). sumber modal yang 

diperlukan petani, (viii). infrastruktur dan fasilitas kesejahteraan petani, (ix). 

jangka waktu perolehan keuntungan. 

Mengutip pendapat Paudel & Thapa (2004) bahwa praktek pengelolaan 

lahan dipengaruhi oleh faktor sosial, institusi, dan ekologi. Faktor sosial 

meliputi jumlah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan partisipasi 

petani dalam aktivitas pengelolaan lahan secara bersama. Faktor institusi yaitu 

adanya pelayanan pendampingan dan pelatihan pertanian dari pihak luar. 

Sedangkan faktor ekologi meliputi kondisi lahan pertanian seperti jenis tanah 

dan bahaya longsor.   

Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar peluang 

penerapan teknologi pengelolaan lahan mengingat penerapan teknologi 

pengelolaan lahan seperti pembuatan teras dan cek dam memerlukan banyak 

tenaga kerja. Lebih lanjut Paudel & Thapa (2004) menyatakan bahwa kepala 

keluarga sebagai pengambil keputusan salah satunya dalam hal penerapan 

teknologi pengelolaan lahan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

kemampuan analitisnya semakin tinggi termasuk kemampuannya untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan dukungan 

kebutuhan dari pihak luar baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah.  
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Willy & Holm-Muller (2013) sependapat dengan Paudel & Thapa,  menyatakan 

bahwa selain faktor institusi, faktor fisik, dan faktor personal dan ekonomi ada 

modal sosial, pengaruh lingkungan sosial, dan norma subjektif yang 

mempengaruhi penerapan konservasi lahan oleh seseorang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Faktor yang mempengaruhi penerapan konservasi 

(Willy & Holm-Müller, 2013) 

Jaringan sosial dan partisipasi sosial merupakan komponen utama dalam 

modal sosial, memampukan individu untuk berinteraksi dengan yang lain dan 

memfasilitasi akses informasi dan berbagi pengetahuan, akses pasar melalui 

penawaran bersama. Hubungan timbal balik berdasarkan kepercayaan 

merupakan hal yang menfasilitasi aktivitas bersama karena individu dalam 

kelompok sosial mungkin terlibat dalam pertukaran informal dan berharap 

anggota kelompok yang lain akan membalasnya.  Kegiatan bersama (collective 

actions) sebagai mekanisme koordinasi yang paling berhasil untuk mengelola 

sumber daya alam dan meningkatkan produksi pertanian. Kegiatan bersama ini 

dapat diartikan mana kala seseorang secara sukarela berkontribusi untuk 

memperoleh suatu hasil atau ketika aksi sukarela dilakukan seseorang dalam 

kelompok untuk meraih tujuan bersama (Meinzen-Dick & Gregorio, 2004) 

Bagaimana mekanisme kegiatan bersama ini hadir dan dijalankan dapat dilihat 

dari mekanisme modal sosial (social capital) (Willy & Holm-Müller, 2013). 
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    Bekele & Drake, (2003) berpendapat sama bahwa faktor institusi antara 

lain adanya kredit usaha tani dapat berdampak positif sekaligus negatif. Adanya 

kredit usaha tani memungkinkan petani untuk membeli pupuk guna 

meningkatkan hasil produksi, keuntungan yang diperoleh diharapkan 

dimanfaatkan pula untuk melaksanakan investasi dibidang konservasi tanah dan 

air tetapi disisi lain penggunaan pupuk mengkompensasi penurunan 

produktifitas lahan karena erosi dan mengabaikan konservasi. Akses informasi 

dari pakar pertanian berpengaruh positif, semakin intens hubungan antara petani 

dengan para pakar, adanya akses informasi untuk menyelesaikan permasalahan 

petani memberi peluang petani untuk mengadopsi teknologi baru. Adanya 

proyek yang membiayai investasi awal bangunan konservasi berpengaruh 

positif terhadap perilaku konservasi petani karena bangunan konservasi 

memerlukan biaya besar yang tidak terjangkau petani subsisten Adanya proyek 

yang membiayai investasi awal bangunan konservasi berpengaruh positif 

terhadap perilaku konservasi petani karena bangunan konservasi memerlukan 

biaya besar yang tidak terjangkau petani subsisten.  

Selain faktor institusi tersebut, Bekele & Drake (2004) menyatakan 

bahwa faktor fisik seperti kelerengan dan warna tanah (kesuburan) berpengaruh 

positif terhadap  keputusan konservasi oleh petani,  jarak lahan dengan rumah 

tinggal petani berpengaruh negatif terhadap keputusan konservasi karena 

semakin jauh jaraknya menghalangi pengawasan dan perhatian petani untuk 

lahannya. Faktor personal seperti umur, kekayaan, dan jumlah anggota keluarga 

menurut Bekele & Drake (2003) juga mempengaruhi praktek konservasi petani. 

Umur petani dapat berdampak positif sekaligus negative. Semakin tua berarti 

pengalaman dalam pengelolaan lahan semakin banyak, tetapi usia juga 

berkorelasi dengan tingkat pendidikan formal petani dimana petani dengan usia 

lebih muda biasanya memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi. Banyaknya 

jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi juga jika dihubungkan dengan 

banyaknya tenaga kerja yang dapat mengolah lahan termasuk melaksanakan 

konservasi lahan. Kepemilikan hewan ternak sebagai asset petani  berdampak 

positif terhadap keputusan konservasi oleh petani. Ternak merupakan asset 
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yang dapat dimanfaatkan di dalam proses produksi atau dijadikan asset 

produktif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk menerapkan 

kaidah konservasi. 

Kemampuan mengadopsi teknologi pertanian dipengaruhi oleh 

perkembangan sarana dan prasarana infrastuktur yang mendukung makin 

terbukanya akses petani terhadap teknologi pertanian dan kebutuhan pasar 

modern. Akses petani di pedesaan terbuka melalui perkembangan teknologi 

komunikasi dan transportasi yang sudah mencapai pelosok pedesaan. Semakin 

luas lahan yang dikuasai oleh petani, semakin besar perilaku risk taker yang 

dipilih oleh petani (Elizabeth, 2007) 

Kesadaran yang rendah, perilaku buruk, kapasitas financial yang tidak 

mencukupi menjadi tantangan dalam praktek konservasi. Meskipun kondisi 

yang tepat bisa saja menyebabkan tingkat adopsi tetap rendah karena kapasitas 

substansi, persepsi yang benar, dan kesadaran saja tidak cukup memperbaiki 

tingkat adopsi petani terhadap praktek konservasi, pertanyaan yang sering 

muncul yaitu mengapa petani tidak mengadopsi praktek konservasi meskipun 

insentif secara ekonomis dipandang cukup.  

Partisipasi petani dalam aktivitas pengelolaan lahan seperti 

pembangunan cekdam dan dinding penahan tanah berpengaruh terhadap 

peningkatan adopsi teknologi pengelolaan lahan. Petani yang terlibat dalam 

organisasi dan mengumpulkan sumber daya pribadi untuk kepentingan umum 

mampu mengelola untuk melakukan kegiatan tersebut (Paudel & Thapa, 2004). 

Petani yang tergabung dalam kelompok tani memiliki akses informasi yang 

lebih luas (Elizabeth, 2007). 

2.8. Kapasitas Pemerintah Daerah  

Penilaian kinerja merupakan kunci penting menuju perbaikan dan 

kemajuan baik bagi suatu lembaga maupun individu. Hanya dengan penilaian 

kinerja, suatu lembaga atau individu dapat mengetahui apakah mereka telah 

berhasil dalam mencapai tujuan, atau tidak (Keban, 2000).  
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Di Indonesia, tradisi menilai kinerja pemerintahan masih didasarkan 

pada paradigma birokrasi klasik dimana kinerja diukur dari kemampuan 

lembaga pemerintahan mendanai input, dan dari sampai seberapa jauh lembaga 

pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah ditentukan, tetapi sangat 

minim perhatian diberikan kepada pencapaian hasil akhir atau tujuan. Hal ini 

bukan berarti penilaian terhadap cara yang digunakan tidak penting. Disini bobot 

penilaian dari apa yang dijanjikan kepada masyarakat harus lebih tinggi dari pada 

bobot dari apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi janji tersebut. Pada 

saat ini salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja 

pemerintaha adalah “capacity building” dimana memuat nilai-nilai tentang 

kelayakan dari strategi yang ditempuh pemerintah dalam memenuhi janji tersebut 

(Keban, 2000).  

Pengertian kapasitas oleh Peter Morgan (1998) dirumuskan sebagai  

kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, 

motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap 

individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang 

telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Berdasarkan  UNDP (1998) kapasitas 

diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan 

berkelanjutan (Fernanda, 2005). 

Menurut Joe Bolger (2000) peningkatan kapasitas atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Capacity Building atau Capacity Development adalah 

suatu pendekatan, strategi dan metodologi yang digunakan oleh negara-negara 

berkembang dan/atau pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kinerja individu aparatur pemerintah, organisasi, jaringan 

kerja/sektor maupun sistem yang lebih luas dalam pencapaian tujuan fungsional 

tertentu (Fernanda, 2005). 

Berdasarkan pengertian diatas maka pengembangan kapasitas Pemda 

diartikan sebagai upaya menyesuaikan, mereformasi, dan memodifikasi 
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kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme kerja, koordinasi; meningkatkan 

keterampilan dan kualifikasi aparatur Pemda dan mengubah sistem nilai dan 

sikap yang dijadikan acuan aparatur Pemda agar Pemda mampu 

menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis dan mensejahterakan 

masyarakat (Nurcholis, 2005). 

Dalam kerangka pengembangan kapasitas, GTZ (Deutsche Gesellschaft 

furTechnische Zusammenarbeit) menggambarkan bahwa dalam proses 

pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan (level) yang harus menjadi 

fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi. Ketiga tingkatan 

itu adalah (1) tingkatan sistem/kebijakan; (2) tingkatan organisasi/lembaga; dan 

(3) tingkatan individu/sumber daya manusia (Milen, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tingkatan Pengembangan Kapasitas 

(Sumber : Millen, 2006) 

2.8.1.   Kompetensi SDM 

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

kompetensi diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 

aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standart 

yang ditetapkan. Kompetensi menurut Mc.Clelland dalam Sedarmayanti (2009) 

adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh 

langsung dan atau memprediksi kinerja yang sangat baik (outstanding 
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performers). Kompetensi secara rinci meliputi : (i). ketrampilan (skills) yaitu 

keahlian melakukan sesuatu dengan baik, (ii). pengetahuan (knowledge) : 

informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang secara khusus dalam bidang 

tertentu, (iii). peran sosial yaitu citra yang diproyeksikan seseorang kepada 

orang lain, (iv). citra diri (self-concepts) yaitu persepsi individu tentang dirinya, 

(v). sifat yaitu karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang, 

(vi). motif (motives). yaitu pemikiran atau niat dasar konstan yang mendorong 

individu bertindak (Sedarmayanti, 2009).  

Pendapat lain dari Keith Davis dalam Mangkunegara (2005) 

menyatakan faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan  (ability) dan faktor motivasi (motivation) yang kemudian 

dirumuskan : human performance = ability x motivaton, motivation=attitude x 

situation, ability=knowledgex skill.  

2.8.2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan 

mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sutarto, 2006). 

Kepemimpinan adalah mengenai bagaimana membuat orang melakukan sesuatu 

untuk anda tanpa harus diminta (Kreitner & Kinicki, 2003). Lebih rinci Nawawi 

dan Hadari (2004)  membagi kepemimpinan dalam dua hal yaitu kepemimpinan 

struktural dan kepemimpinan nonstruktural.  Kepemimpinan struktural adalah 

kepemimpinan yang ada dalam organisasi formal yang memiliki struktur 

permanen, kegiatan organisasi dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang 

statis, pasti, dan teratur. Kepemimpinan non struktural terjadi pada organisasi 

non formal, pengangkatan oleh semua anggota organisasi sehingga tugas pokok 

pimpinan berorientasi pada kebersamaan.  

Yukl (1994) menyatakan seorang pimpinan sekiranya mampu 

menjalankan praktek manajerial sebagai berikut : 
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a. Memberi dan mencari informasi : menginformasikan, menjelaskan, 

memonitor 

b. Membuat keputusan : merencanakan, memecahkan masalah, 

berkonsultasi, mendelegasikan 

c. Mempengaruhi orang : memotivasi dan memberi inspirasi, mengakui, 

memberi imbalan 

d. Membangun hubungan : membentuk jaringan, membangun tim dan 

mengelola konflik, memngembangkan dan membimbing, mendukung. 

2.8.3. Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan moneter 

standar. Anggaran dapat berupa rencana jangka panjang dan jangka pendek. 

(Mulyadi, 2011). Selama ini beberapa orang beranggapan kuraang tepat 

terhadap  anggaran, anggaran dianggap sebagai suatu hal yang harus dihabiskan 

dalam tahun anggaran tertentu yang seringkali alokasinya tidak tepat dan jauh 

dari asaa efisien dan efektif. Beberapa realitas dari anggaran yaitu :  

a. Anggaran merupakan tanggungjawab semua fungsi terutama fungsi 

operasi 

b. Anggaran adalah penciptaan nilai dengan pengelolaan sumber daya 

organisasi secara bertanggungjawab melelui perencanaan yang baik, 

pemerolehan dan pengorbanan sumber daya langka organisasi 

c. Anggaran merupakan peta perjalanan untuk mewujudkan masa depan. 

Semakin bergolak lingkungan yang dihadapi perusahaan semakin 

diperlukan peta yang akurat menggambarkan perjalanan yang akan 

dilakukan. 

d. Anggaran merupakan wujud rasa tanggungjawab personel dalam 

memanfaatkan sumber daya langka organisasi untuk menjadikan 

organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan (Mulyadi, 2011). 
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2.8.4. Struktur Organisasi/ Birokrasi 

Menurut Jones dalam Tangkilisan (2005), struktur organisasi adalah 

sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi 

bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya 

untuk mencapai tujuan organisasi.  

Struktur organisasi didesain sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

organisasi. Organisasi pemerintah menganut desain organisasi bentuk birokratik 

atau mekanistik dengan karakter sebagai berikut : ada pembagian 

departementasi fungsional, fungsi lini dan staf, hirarki otoritas, rentang kendali, 

bentuk datar atau pyramidal tinggi, berlaku aturan birokratis. Kelemahannya 

yaitu lamban dalam merespon pengaruh dari luar atau lingkungan, menghambat 

efisiensi karena bentuknya yang departementasi, hirarki, dan piramidal. 

Kejadian yang ada bahwa hubungan menjadi impersonal sehingga organisasi 

hanya sebagai wadah yang mengamankan struktur yang hirarkis daripada 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelebihannya yaitu adanya tugas 

pokok yang jeas, spesialisasi, garis komando yang jelas dan mudah dimengerti 

(Keban, 2004). 

Agar kelemahan-kelemahan struktur birokrasi dapat diminimalkan maka 

diperlukan penilaian terhadap kinerja organisasi termasuk mendiagnosis 

struktur organisasi melalui pertanyaan apakah ada keselarasan antara tujuan 

yang telah ditetapkan dan kerangka struktur internal yang dibangun dengan kata 

lain apakah struktur internal yang dibangun mampu melayani tujuan organisasi 

(Thoha, 1993) 

Beberapa isu penting dalam organisasi publik terkait dengan struktur 

birokrasi antara lain adanya kecenderungan pejabat terus menambah staf meski 

beban kerja organisasi tetap, penentuan jabatan tidak didasarkan atas kebutuhan 

riil tetapi atas pertimbangan banyaknya orang yang harus diberi perhatian 

khusus, menenpatkan orang tidak sesuai dengan kompetensinya karena masalah 

suka dan tidak suka (Keban, 2004) 
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2.8.5. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi  adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, 

nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan 

pedoman tingkah laku bagi anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi 

eksternal dan integrasi internal (Mangkunegara, 2005). Pengertian lain 

diberikan oleh  Tangkilisan (2007) yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan 

sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan juga perilakunya 

didalam suatu organisasi.   

Manfaat budaya organisasi adalah perekat perilaku anggota organisasi 

dengan berbagai karakteristiknya dan mendorong tumbuh kembangnya iklim 

kerja yang lebih kondusif. Selain itu budaya organisasi merupakan campuran 

nilai, kepercayaan, asosiasi, dan harapan anggota organisasi, dan kelompok atau 

subkelompok yang dijadikan sebagai acuan dan petunjuk dalam memecahkan 

persoalan organisasi (Hodge & Anthony dalam Rasmadi, 2012). 

Budaya organisasi berlaku juga pada organisasi publik atau organisasi 

pemerintah (birokrasi) karena bentuk dan sumber daya yang ada pada umumnya 

sama meskipun berbeda dalam visi, misi, serta karakteristiknya (Tangkilisan, 

2007).  

2.8.6. Kebijakan 

Kebijakan memiliki pengertian yang beragam tergantung dari konteks 

atau kondisi yang diinginkan. Setidaknya ada 3 hal terkait dengan pengertian 

kebijakan yaitu kebijakan sebagai suatu produk, proses, atau kerangka kerja. 

Kebijakan sebagai suatu produk dipandang sebagai serangkaian kesimpulan 

atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara 

dimana dengan cara tersebut organisasi mengetahui apa yang diharapkan 

darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produk; sebagai suatu 

kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan 

negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Keban, 

2004). Masih menurut Keban (2004) kebijakan dapat diartikan sebagai label 
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suatu bidang kegiatan, suatu ekspresi tentang tujuan umum atau kondisi yang 

diinginkan, suatu usulan, keputusan pemerintah, otorisasi formal, dan program. 

Bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (i). regulatory yaitu mengatur 

perilaku orang. (ii). redistributive yaitu mendistribusikan sumber daya antara si 

kaya dan si miskin, (iii). distributive yaitu memberikan akses yang sama 

terhadap sumber daya tertentu, (iv). constituent yaitu untuk tujuan melindungi 

negara. Implementasi program dan kegiatan merupakan wujud nyata 

pelaksanaan kebijakan (Keban, 2004). 

Pada tingkatan sistem, suatu organisasi harus melakukan upaya proses 

perbaikan pada kebijakan dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai 

program, aktifitas dan kegiatan pada organisasi. Dalam mengembangkan 

kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah perubahan pada kebijakan 

dan peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organisasi 

(Yuswijaya, 2008). Pembuatan peraturan di daerah harus serasi, selaras, dan 

terpadu yang semuanya mendukung pencapaian tujuan yaitu mensejahterakan 

masyarakat (Nurcholis, 2005).  

Pengembangan kapasitas pada tingkatan organisasi adalah upaya 

peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan menciptakan perangkat 

struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para 

pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Sebagaimana 

diketahui, organisasi terdiri dari dua unsur utama yaitu unsur perangkat keras 

(hardware) dan unsur perangkat lunak (sofware). Unsur perangkat keras 

organisasi bisa meliputi infrastruktur (gedung), struktur organisasi, serta 

dukungan anggaran. Sedangkan perangkat lunak organisasi adalah kultur 

organisasi, prosedur kerja, serta sumber daya informasi (Yuswijaya, 2008). 

Level individual, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu 

aparatur Pemda sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan 

motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata kepemerintahan 

yang baik (good governance) (Nurcholis, 2005). 


