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LAHAN KRITIS: KRITERIA IDENTIFIKASI UNTUK KEPERLUAN 

INVENTARISASI LUASANNYA DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT1 

Suwardji dan Joko ~iyono . 
Pusat Pengkajian Lahan Kering dan Rehabilitasi LOhan, Jurusan Ilmu Yanah 

Fakultas Pertanian, Universitas Mataram Jalan Pendidikan No. 37 Mataram, Tilp. 628143: 
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PENGANTAR 

Sampai saat ini luasan lahan kritis di Propinsi NTB terus meningkat dan 
diperkirakan luasan lahan kritis setiap tahun terus bertaambah 50.000 ha. Kondisi 
seperti ini merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keberlanjutan 
pembangunan karena kemampuan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi lahan 
kritis melalui berbagai kegiatan termasuk penghijauan dan reboisasi berkisar 
antara 5000 sampai 10.000 hektar setiap tahun. 

Data luasan lahan kritis yang ada di Propinsi NTB yang dikeluarkan oleh 
berbagai dinas dan instansi masih simpang siur. Hal ini mungkin terkait dengan 
pengertian yang berbeda-beda yang digunakan untuk menetapkan kriteria lahan 
kritis. Adanya data luasan lahan kritis yang berbeda-beda yang digunakan oleh 
berbagai dinas dan instansi yang ada di Propinsi NTB sering menyebabkan 
kerancuan dalam penafsiran program pembangunan. Oleh karena itu sangatlah 
penting untuk menyamakan persepsi tentang pengertian lahan kritis, menetapkan 
kriteria yang digunakan, melakukan identifikasi dan inventarisasi luasan lahan kritis 
yang ada di Propinsi NTB. 

Tulisan ringkas ini membahas pengertian lahan kritis, kriteria yang 
digunakan untuk penetapan, indentifikasi dan inventarisasi lahan kritis yang ada di 
Propinsi NTB. 

PENGERTIAN LAHAN 

Lahan adalah suatu wilayah di dataran bumi yang mempunyai c1r1 semua 
unsur atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi dan populasi tumbuhan serta 
hewan baik yang bersifat mantap maupun yang bersifat mendaur, serta hasil 
kegiatan manusia masa lalu maupun masa kini, sejauh hal-hal tersebut berpengaruh 
secara significan terhadap penggunaan lahan masa kini dan mendatang. 

Penggunaan lahan yang bervariasi memunculkan dua persoalan pokok yaitu 
bagaimana lahan hendaknya digunakan (land use) dan bagaimana hak atas lahan 
digunakan( distributed). Keberhasilan dalam menjawab kedua persoalan tersebut di 
atas mencerminkan keberhasilan dalam mengantisipasi perubahan keadaan di masa 
depan. Perbedaan persepsi mengenai lahan dan fakta keanekagunaan lahan 
menyulitkan pencarian jawaban yang tepat atas kedua persoalan di atas. Jawaban 

1 Makalah tunggal kajian akademis yang disampaikan dalam Penyamaan Persepsi Untuk Mencari 
Kr.iter.ia Identif.ikasi dan Inventarisasi Lahan Kr.itis Propinsi NTB di lingkungan .dinas dan intansi 
tingkatPr.opinsi NTB di Bappeda Provinsi NTB, Mataram Tanggal 7 Agustus 2004. Penulis adalah 
peneliti senior pada P2LKRL dan Dosen Geomorfologi dan Analisis Landscape pada J urusan Ilmu 
Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 
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PENGERTIAN LAHAN KRITIS DAN PROSES YANG TERKAIT 

Kekritisan lahan pada mulanya dapat menyangkut salah satu atau beberpa 
komponen lahan seperti iklim, tanah, topografi, flora, fauna atau beberapa 
diantaranya sekaligus. Akan tetapi karena komponen-komponen lahan berada dalam 
ikatan sistem, kekritisan salah satu komponen lambat laun dapat menjalar ke 
komponen yang lain. Iklim merupakan faktor pembentuk tanah, menentukan 
ketersediaan air dan mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Maka kekritisan 
iklim bisa menggandeng kekritisan tanah, air, flora dan fauna. Kekritisan tanah dan 
flora sangat terkait satu sama lain. Dalam menangani kekritisan lahan perlu 
diketahui terlebih dahulu komponen-komponen lahan yang menjadi penyebab.utama 
terjadinya kekritisan. Disamping itu penilaian kekritisan lahan perlu dibedakan 
menurut macam penggunaan lahan, apakah untuk pertanian tanaman semusim, 
pertanian tanaman tahunan, pemukiman, industri atau kritis untuk semua macam 
penggunaan lahan. 

Istilah kritis dapat mengandung berbagai makna. Kritis dapat berkaitan 
dengan biofisik. Kekritisan biofisik dapat berkaitan dengan fungsi lingkungan, 
fungsi konstruksi, fungsi ·lain, atau semua fungsi lahan. Keadaan ini dpat merupakan 
bawaan alami lahan (misalnya lahan gurun), atau karena kerusakan oleh perilaku 
alam (bencana alam) atau oleh perilaku manusia (salah dalam menggunakan lahan). 
Lahan dapat bersifat kritis menurut ukuran sosial ekonomi. Dalam hal ini kekritisan 
mencakup lahan yang dibiarkan terbengkalai atau tidur digunakan di bawah 
kemampuan potensialnya sehingga tidak efektif atau digunakan melampaui 
kempampuan potensialnya. Lahan yang dibiarkan tidur, tergantung pada keadaannya, 
dapat juga kritis menurut ukuran biofisik atau justru aman dari kerusakan biofisik. 
Misalnya lahan alang-alang yang secara sisial ekonomi kritis, berketahanan baik 
menghadapi gangguan biofisik. Namun justru lahan yang mempunyai kemiringan 
lereng yang besar justru akan mengalami kerusakan jika dibiarkan terbengkelai, 
sangat rentan terhadap keruskan biofisik. Lahan yang digunakan secara tidak 
efektif biasanya tidak mudah mengalami keruskan biofisik karena intensitas 
gangguan oleh pengguna lahan masih lebih kecil daripada tingkat gangguan yang 
ditanggung oleh lahan. Misalnya, dataran aluvial yang subur tidak dimanfaatkan 
untuk pertanian tetapi untuk perluasan kawasan industri. Lahan yang digunakan di 
atas kemampuannya pasti akan menyebabkan kekritisan biofisik. Untuk sementara 
waktu gejala kemunduran biofisik mungkin belum tampak karena ditopang oleh 
teknologi. Akan tetapi topangan teknologi tidak mungkin bertahan lama. Sampai 
saat ini belum ada teknologi yang sanggup menandingi proses alam. 

Lahan dapat bersifat kritis secara potensial menurut suatu unsur geografi. 
Nisbah luas lahan terhadap jumlah penduduk yang terlalu kecil merupakan keadaan 
yang kritis karena dapat mengimbas penggunaan lahan yang ekploitatif. Pada 
gilirannya penggunaan lahan yang eksploitatif akan menjurus ke peruskan keadaan 
biofisik lahan. 

Pertanian secara langsung atau tidak langsung menggunakan semua 
sumberdaya pembentuk lahan. Pertanian juga dipengruhi oleh sumberdaya. 
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Pembentuk lahan. 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 trnsportasi 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 dari 
komponen-komponen lahan. 

Interaksi dan imbangan pengaruh tadi dapat diubah atau dipengaruhi oleh 
tindakan manusia dengan teknologinya. Tergantung pada macam tindakandan 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 pengertian lahan 
kritis di berbagai dinas dan instansi di Propinsi NTB. Pengertian yang beredar 
masih diwarnai oleh kepentingan sektora:l, yang biasanya terkait pada ·kepentingan 
memperoleh proyek. Karena kepentingan semacam ini setiap lahan yang ditumbuhi 
alang-alang atau yang dipakai untuk perladangan berpindah dengan sendirinya 
dinyatakan sebagai laha kritis. Padcihal dilihat dari segi erosi, lahan alangalang 
tidak kritis sama sekali, bcihkan aman. Perladangan berpindah(shifting cultivation) 
yang dijalankan secara utuh dan mendaur dapat menjaga produktivits lahan secara 
berkelanjutan. Sebaliknya, lcihan pantai yang tekena penyusupan air laut karena 
berkurangnya laju pengisian (recharge) cadangan air tanah tawar tidcik perncih 
digofongkan dalam fahan kritis. Lahan perbukitan yang kerentanan fongsornya 
diperparah oleh adanya hutan di atas lahan itu juga tidak pernah disebut sebagai 
lahan kritis. Kawasan pemukiman yang memperkecil laju infiltrasi dan perkolasi air 
karena kebanyakan halaman rumah ditutup dengan lantai semen tidak pernah 
dicatat sebagai lahan kritis. 

Untuk itu perlu kita sepakati bersama apa sebenarnya lahan kritis tersebut. 
Tentu pengertian yang baik tentang lahan kritis ditentukan oleh interaksi antar 
komponen lahan, baik yang berlangsung secara alamiah maupun yang berlangsung di 
bawah pengarLih tindakan manusia. Interaksi ini dibedakan menjadi 2 jenis yaitu, 
yang bersifat kompensatif dan yang bersifat antikompompensatif. Suatu interaksi 
disebut kompensatif apabila kelebihan pada satu atau lebih komponen lain yang 
menjadi lawan interaksinya. Dengan demikian lahan sebagai suatu sistem menjadi 
tahan menghadapi gangguan atau memiliki harkat kegunaan yang lebih baik. Sesuatu 
interaksi bersifat antikompensatif apabila sifat atau kelakuan satu atau lebih 
komponen lahan meningkatkan kerentanan terhadap gangguan atau lebih 
menonjolkan kekurangan pada satu atau lebih komponen lain yang menjadi lawan 
interaksinya. Dengan kondisi lahan seperti ini, lahan menjadi lebih lemah dalam 
menghadapi gangguan atau harkat kegunaanya menjadi lebih buruk atau ada proses 
pemburukan lahan (degradation). 

Kekritisan lahan dapat ditetapkan menurut imbangan antara kekuatan 
kompensatif dan antikompensatif yang beker ja dalam sistem lahan. Dalam hal 
kekuatan kompensatif lebih kuat, lahan berisat 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 
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memperbesar kekuatan antikompensatif atau memperkecil kekuatan kompensatif. 
Dapat pula ter jadi lahan yang secara alamiah kritis menjadi tidak kritis karena 
upaya manusia yang dapat memperbesar kekuatan kompensatif atau memperkecil 
kekuatan antikompensatif. Misalnya lahan yang secara alamiah rentan longsor 
karena struktur geologinya dapat dibuat kurang rentan dengan jalan menghilangkan 
hutan yang tumbuh di atasnya dengan menggantinya dengan rerumputan. Dengan 
demikian laju perkolaSi air berkurang, berarti pembasahan dan pelicinan bidang 
luncur berkurang. dan beban di atas bidang luncur berupa biomasa tegakan menjadi 
lebih ringan dari sekitar 450 ton/he tuf'l.m menjadi 15 ton/ha (Longman dan Jenik, 
1978} Interaksi antlkompensatif antara hujan deros don lereng terjal yang 
membangkitkan erosi tanah, dapat dikendalikan dengan menanami lereng dengan 
tanaman penutup tanah atau dengan membuat teras. Lahan yang semula dapat 
memberikan manfaat yang berkelanjutan dengan perladangan peladangan berpindah 
yang semborangan secara berangsur akon mengalomi degradasi. 

Kami mengusulkan kepada forum ini penetapan kekritisan lahan atas dasar 
proses yong m~n~~i Yrt$Ur lcihan yang menjadi kriterium terpenting harkat 
lahan ~bagai .sumberdaya. Kalaupun kekritisan ditetapkan ditetapkan menurut 
kenampakan (erosi, gundul dll), kenampakan itu harus merupakan gejala proses tadi. 
J adi lahan gersang yang terdapat di kawasan iklim kering bukan lahan kritis karena 
kenampakan seperti itu sudah lumrah di kawasan iklim kering dan bukan gejala 
pemburukan. Lahan alang-alang mungkin dapat dikaitkan dengan gejala 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. 

Berdasarkan konsep yang dibahas di atas, maka lahan kritis dapat 
didifinisikan sebogt1i lohon yong keodoonnyo dijodikon oleh interaksi onttir 
komponen lohon yang menghosilkon nosoboh do/om bersih (net internal 
relationship) ontikompenstltif. Nasabah antikompensatif dapat ter jadi oleh sifat 
pembawaan lahan, yang disebut kekritisan alamiah, atau dapat timbul karena 
campur tangan manusia, yang disebut kekritisan buatan. Jika dicermati dari 
pengertian yang disintesis dari proses yang menyebabkan ter jadinya kekritisan 
maka difinisi lahan kritis tersebut di atas ada kesamaan dengan pengertian lahan 
kritis yang diberikan oleh Direktorat Jendral dan Rehabilitasi Lahan hasil 
lokakarya 17 Juni 1997 yang menetapkan lohon kritis odoloh lohon yang teloh 
mengolomi kerusokon, sehinggo kehilongon otou berkurang fungsinyo som(Xli 
botos-botos ditentukon otou (ado proses degrodosi yang sedong berjolon). 
Pengertian kekritisan ini mengandung arti adanya proses kemunduran biofisik yang 
mungkin baru pada tahapan awal (agak kritis) dan mungkin kekritisan telah 
mencapai pada pada tahapan yang sangat lanjut sehingga lahan kehilangan sama 
sekali fungsi produksinya (sangat kritis). Dengan kata lain sifat kekritisan 
mengacu pada keadaan lahannya sendiri berupa harkat kegunaan yang mulai 
menurun, sampai yang sangat minim yang kemudian mencapai nihil. Dapat pula 
mengacu pada keadaan lahan yang menjadikan sumber bahaya bagi lahan lainnya di 
sekitarnya. Kekritisan macam pertama antara lain lahan yang terkena penyusupan 
air taut yang sangat berat, lahan yang tanahnya terkikis habis a tau nyaris habis 
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oleh erosi permukaan atau teiris-iris oleh erosi parit, dan lahan yang mengalami 
penggersangan. Kekritisan macam kedua adalah tjmbunan bahan lahar yang 
tanahnya mengalami pemampatan sehingga aliran permukaan menjadi tinggi setiap 
kali hujan, yang mendatangkan banjir di lahan hilirnya. 

BAKU MUTU LAHAN 

Baku mutu lahan ditetapkan berdasarkan ·harkatnya. Oleh karena lahan 
dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan yang herbeda-beda, harkatnya pun 
berbeda tergantung pada kebutuhan yang ingin dipenuhi sewaktu menggunakan 
lahan. Pada dasarnya harkat Jahan diukur dengan tiga parameter, yaitu kemampuan, 
kesesuaian dan kelayakan (FAO, 1984; ILACO, BV, ~981). 

Kemampuan 
Kemampuan lahan (land capability) dinilai menurut macam pengelolaan yang 

diisyaratkan berdasarkan pertimbangan biofisik untuk mencegah ter jadinya 
kerusakan lahan selama penggunaan. Makin rumit pengelolaan yang diperlukan, 
berarti lahan makin rentan gangguan, kemampuan lahan dinilai makin rendah untuk 
macam penggunaan yang direncanakan. Berdasarkan peruntukan lahan maka 
kemampuan lahan menjadi pedoman pemilihan macam penggunaan lahan yang paling 
aman bagi keselamatan lahan (Dent dan Young, 1987). 

Kesesuaian 
Kesesesuaian lahan (land suitability) dinilai menurut pengelolaan khas yang 

diperlukan untuk mendapatkan ratio yang lebih baik antara manfaat yang dapat 
diperleh dengan korbanan yang diperlukan. Makin rumit pengelolaan khas yang 
diperlukan, berarti makin lemah daya tanggap lahan terhadap masukan teknologi, 
kesesuaian lahan dinilai makin rendah untuk macam pengggunaan yang direncanakan. 

Kesesuaian lahan berkonotasi ekonomi. Dalam memperuntukkan lahan bagi 
suatu keperluan tertentu diutamakan pertimbangan kemungkinan mengoptimumkan 

· masukan menurut konsep ekologi (adaptasi) atau menurut konsep ekonomi 
(efisiensi), baik dalam hal konservasi fungsi lahan maupun dalam hal peningkatan 
kapasitas produktif (FAO., 1984). Menurut Melitz (1986) penilaian kesesuaian 
lahan adalah pemeringkatan kecukupan suatu lahan selaku barang yang ditawarkan 
dalam memenuihi permintaan suatu macam penggunaan lahan tertentu akan mutu 
lahan. Makin kurang kecukupannya, kesessuaian lahan dinilai makin rendah untuk 
macam penggunaan lahan bersangkutan. 

Daya Dukung 
Daya dukung lahan (land carrying capacity) dinilai menurut ambang batas 

kesanggupan lahan sebagai suatu ekosistem menahan keruntuhan akibat dampak 
penggunaan. Segala difinisi daya dukung harus menunjukkan spesifikasi mengai (1) 
aras penggunaan lahan yang akan meluangkan (2) pemeliharaan secara sinambung 
suatu aras mutu lingkungan tertentu, (3) suatu aras tujuan pengelolaan tertentu 
yang diterapkan dengan menginat (4) biaya pemeliharaan utuk sumberdaya pada 
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suatu aras yang akan (5) mendangkan kepuasan pengguna sumberdaya. Makna daya 
dukung bermacam-macam tergantung pada kepuasan yang ingin diperoleh pengguna 
lahan. Ada daya dukung menurut ukuran estetika, rekreasi, hayati, ekologi, 
ekonomi, faisiltas, sosial kelembagaan dan kehidupan margasatwa. Daya dukung 
lahan berkenaan dengan kelayakan lahan (Walter dan Reuter, 1996; Watson, 
2000). 

KERUSAKAN LAHAN 

Kerusakan lahan (land degradation) merujuk kepada penurunan kapasitas 
lahan bagi produksi atau penurunan potensi bagi pengelolaan lingkungan dengan kata 
lain ialah penurunan mutu lahan (Pieri dkk., 1995). Ada orang yang merujuk 
kerusakan lahan kepada satu ragam sumberdaya seperti tanah, air , udara, hutan 
atau yang lain. Sebenarnya karena watak interaksi ekosistem, selalu ada 
keruskan/perubahan di sumberdaya-sumberdaya lain yang berasosiasi dengan 
sumberaya yang dirujuk misalnya penyusutan hutan menimbulkan penyusutan bahan 
organik tanah dan kerusakan sifat -sifat fisika tanah. 

Akibat kerusakan tidak terbatas pada lahan tempat kerusakan itu terjadi, 
akan tetapi dapat juga mempunyai dampak menyebar ke daerah yang berada di 
luarnya. Misalnya dengan erosi di lahan hulu menimbulakan sedimentasi di lahan hilir 
atau mengotori air sungai dengan bahan tersuspensi yang berasal dari bahan erosi. 

Berbagai macam tipe kerusakan lahan (Pieri dkk, 1995) diantaranya: (1) 
Erosi air, (2) Erosi angin (3) Penurunan kesuburan tanah, (4)Penurunan sifat-sifat 
fisik, kimia dan biologi tanah, (5) Kehilangan bioaktivitas tanah (Rhizobia, cacing). 
(6) Penggaraman: peningkatan kadar garam dalam tanah, (7) Penggenangan air : 
penaikan muka air tanah, (8) Penurunan muka air tanah: abstraksi melampaui ibuhan 
dan (9) Pencemaran tanah 

PENET APAN KRITERIA UNTUK IDENTIFIKASI 
DAN INVENT ARISASI LAHAN KRITIS 

Sebelum menetapkan kriteria apa saja akan digunakan dalam identifikasi 
lahan kritis karena proses kerusakan lahan yang telah dikemukakan di atas, penting 
lebih dahulu dipahami bahwa kekritisan sangat tergantung dari fungsi lahan. Untuk 
itu mungkin perlu disepakati bcihwa sesuai dengan kondisi yang ada di Propinsi NTB, 
fungsi lahan secara garis besar dapat dikelompokkan : (1) Kawasan lindung dalam 
hutan, (2) Kawasan lindung diluar hutan dan (3) Kawasan untuk budidaya pertanian. 
Untuk kawasan budidaya pertanian sebenarnya juga sangat luas seperti untuk 
tanaman tahunan, tanaman pangan dan yang lain. Namun untuk menyederhanakan 
agar tidak terlalu rumit dalam memilih kriteria baku untuk penetapan lahan kritis 
mungkin pembagian fungsi lahan seperti di atas sudah cukup memadai. 

Selanjutnya dari uraian di atas sebenarnya ada tiga komponen penting yang 
dapat dijadikan kri+eria untuk identifikasi yaitu (1) kondisi hidrologi, (2) kondisi 
lahan dan (3) aspek sosial ekonomi. Kondisi hidrologi dan lahan sebenarnya dapat di 
rangkum menjadi kondisi biofisik. Kondisi biofisik yang ada di berbagai wilayah 
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tentu bervariasi dan sangat mungkin penyebab utama yang menyebabkan terjadinya 
kondisi kekritispun sangat berbeda berbeda. Contoh untuk setiap wilayah mungkin 
masalah utama yang dihadapi dapat berupa banjir, erosi dan sedimentasi, dan 

. menurunnya produktivitas lahan karena menurunnya kesuburan tanah. Jika 
permasalahan di suatu wilayah adalah masalah banjir, maka masalah penting yang 
perlu dijadikan kriteria dalam penetapan lahan kritis adalah permasalahan 
kemampuan air masuk ke dalam tanah. Namun jika yang menjadi masalah adalah 
erosi dan sedimentasi maka masalah yang dijadikan kriteria penilaian adalah tingkat 
erosi di suatu wi layah. 

Karena banyaknya permasalahan yang tercakup yang akan dijadikan kriteria 
baku dalam menilai lahan kritis dan kondisi permasalahan yang sangat bervarisai 
untuk setiap daerah tampaknya sangat sulit untuk menyamakan kriteria baku yang 
dapat digunakan untuk semua daerah yang ada di Propinsi NTB. Untuk memudahkan 
kita mengenali permasalahan mendasar dalam proses ter jadinya lahan kritis Bagan 
Alur 1 mungkin dapat dijadikan dasar pijakan untuk merencanakan komponen
komponen penting apa saja yang akan dipilih untuk dijadikan acuan penilaian. 

Permasalahan Hidrologi 

l 
Banjir dan kekeringan 

Evaluasi kondisi 
daerah resapan 

Permasalahan Lahan 

l 
Erosi dan sedimentasi 
Penurunan produktivitas 

Evaluasi kondisi erosi 
Evaluasi kemampuan lahan 

l 

Permasalahan Sosiai-

1Mmi 
Pendapatan menurun 

Evaluasi penyebabnya 
Management lahan 

TINGKAT KEKRITISAN LAHAN 

Tidak kritis 
Potensial Kritis 
Agak kritis 
Kritis 
Sangat kritis 

Bagan alur 1. Permasalahan dan kriteria yang diusulkan untuk dapat digunakan 
Dalam menetapkan kriteria identifikasi dan evaluasi lahan kritis 
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Selanjutnya dari komponen penting yang terpilih dapat diurai dan dapat diberikan 
harkat yang sesuai dengan tingkat kepentinganya. Kemudian masing-masing 
komponen tersebut dapat dilakukan scoring atas dasar harkat kekritisannya. 
Menurut Den dan Young (1987) penjumlahan perkalian harkat dc,tna scoring untuk 
komponen yang terpilih dapat dijadikan menjadi ukuran tingkat kekritisan lahan. 

Serara ringkas proses pekerjaan secara keseluruhan akan dilakukan mengikuti 
Bagan Alur 2 dibawah ini. 

Workshop penyamaan 
Persepsi dan penetapan 
kriteria lahan kritis 

Penutupanlahan 
Petalereng 
Petalandform 
Peta tanah 

DIFINISI LAHAN KRITIS 

PENETAPAN KRITERIA 
LAHAN KRITIS 

Interpretasi citra landsat 
dan penginderaan jauh lainnya 

Peta produktivitas lahan 
Peta interpretasi erosi 
Data pengelolaan lahan 
Informasi penunjang lainny 

Peta Lahan Kritis Hasil Interpretasi 
Studio Dari Data Skunder 

Data check lapangan 
penutupan,lereng, 
erosi,landform, batuan, 
produktivitas lahan 
data sosial ekonomi 
terbatas serta analisis 
tanah laboratorium terbatas 

GROUND CHECKS 
PARAMETER TERPIUH 

Bagan alur 2. Us ulan Rencana ker ja dalam identifikasi dan 
inventarisasi lahan kritis Propinsi NTB 
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KESIMPULAN 

Lahan kritis dapat didifinisikan sebagai lahan yang keadaannya dijadikan oleh 
interaksi antar komponen lahan yang menghasilkan nasabah dalam bersih (net 
internal relationship) antikompensatif. Atau dengan kata lain lahan kritis adalah 
lahan yang . telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang 
fungsinya sampai batas batas ditentukan karena mengalami pemburukan lahan. 
Secara prinsip kekritisan lahan dapat ditentukan kriterianya atas dasar komponen 
penting lahan yang telah mengalami pemburukan diantaranya adalah komponen 
hidrologi, sifat lahan dan komponen sosial ekonomi. 
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