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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumberdaya lahan merupakan tumpuan kehidupan manusia dalam 

pemenuhan kebutuhan pokok pangan dan kenyamanan lingkungan. Jumlah 

penduduk yang terus berkembang sementara luas lahan tidak berkembang, 

menyebabkan tekanan penduduk terhadap sumberdaya lahan semakin berat. Pada 

sisi lain, lapangan pekerjaan yang terbatas mendorong masyarakat tidak memiliki 

banyak pilihan mata pencaharian kecuali bertani dengan memanfaatkan lahan 

yang sebenarnya sudah tidak sesuai untuk budidaya pertanian. Pemanfaatan dan 

penggunaan yang demikian menjadikan lahan mengalami kerusakan fisik, kimia 

dan biologi, terjadi degradasi yang kemudian disebut lahan kritis (Lanya, 1996; 

Asdak, 2004)).  

Lahan pertanian kritis sudah tidak lagi mampu berperan secara optimal 

untuk memenuhi fungsi tanah sebagai unsur produksi, pengatur tata air dan unsur 

perlindungan alam dan lingkungannya atau dengan kata lain kemampuan daya 

dukung lahan menurun. Pada akhirnya membahayakan dan menurunkan fungsi 

hidrologis, orologis, produksi pertanian dan sosial-ekonomi di daerah 

lingkungannya. Keadaan ini ditunjukkan oleh terjadinya kemerosotan 

produktivitas lahan berupa penurunan tingkat produksi dan indeks panen berbagai 

jenis tanaman, dan semakin pendeknya umur produktif beberapa tanaman 

dibandingkan beberapa puluh tahun sebelumnya (Suwardjo, 2005).  
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Tingkat konversi atau alih fungsi lahan sawah di Bali pada umumnya 

untuk kepentingan bukan pertanian (pariwisata, permukiman, industri kecil, dan 

prasarana bisnis), saat ini sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. 

Konversi lahan sawah di Bali banyak terjadi di Denpasar, Badung, Gianyar dan 

Tabanan. Tahun 1977 luas lahan sawah di Bali ± 98.000 ha mengalami konversi 

menjadi 87.850 ha pada tahun 1998, ini berarti dalam kurun waktu ± 20 tahun 

terjadi penyusutan lahan seluas 10.150 ha (11,5%) (Antara, 2009). Subadiyasa 

dkk (2010) menyatakan, terjadi penyusutan luas lahan Subak di Kabupaten/Kota, 

Provinsi Bali dari tahun 1976 sampai 1996 seluas 7.779 ha (8,76%), sedangkan 

dari tahun 1996 sampai tahun 2008, seluas 7.348 ha (9,02%). Hal yang sama 

dikatakan Windia (2013), dalam lima tahun terakhir, setiap tahun sudah terjadi 

alih fungsi lahan seluas 100 ha. 

Alih fungsi lahan berimplikasi terhadap produksi pangan, juga berdampak 

pada lingkungan fisik, sosial, adat dan budaya serta ekonomi masyarakat. Jika alih 

fungsi lahan tidak dicegah, konsekuensinya keberadaan budaya pertanian 

(lembaga dan tradisi, seperti subak) sebagai salah satu daya tarik wisatawan 

semakin terancam. Pada prinsipnya untuk mempertahankan pertanian sebagai 

penyedia bahan pangan dan pelestarian budaya agraris, maka keberadaan 

pertanian perlu dipertahankan menuju pertanian lestari dan berkelanjutan.  

Dampak makro akibat terjadinya konversi lahan yang dinilai paling serius 

adalah hilangnya lahan produktif, yang pada akhirnya menambah permasalahan 

dalam program ketahanan pangan. Konversi lahan sawah ke penggunaan non- 

pertanian cenderung mengabaikan aspek tata ruang dan lingkungan. Konversi 
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lahan tersebut sebenarnya telah mengabaikan dan menyimpang dari acuan 

pembangunan kawasan, misalnya pembangunan kawasan perumahan di atas lahan 

pertanian produktif atau pada lahan sawah beririgasi teknis. Salah satu bagian 

penting dari budidaya pertanian yang sering terabaikan oleh para praktisi 

pertanian adalah konservasi lahan. Hal ini terjadi antara lain karena dampak 

degradasi lahan tidak selalu segera terlihat di lapangan, atau tidak secara drastis 

menurunkan hasil panen. Dampak erosi tanah dan pencemaran agrokimia, 

misalnya, tidak segera dapat dilihat seperti halnya dampak tanah longsor atau 

banjir bandang. Padahal tanpa tindakan konservasi lahan yang efektif, 

produktivitas lahan yang tinggi dan usaha pertanian sulit terjamin 

keberlanjutannya. 

Dalam kaitan pemanfaatan sumberdaya lahan yang cenderung mengalami 

penyusutan, maka dibutuhkan suatu tindakan yang tetap menjaga kelestarian 

lingkungan dengan menerapkan penggunaan lahan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah konservasi tanah dan air, sehingga kelestarian DAS dapat dipertahankan. 

Pemanfaatan sumberdaya lahan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai 

dalam rangka menfungsikan lahan untuk memenuhi kebutuhan sekarang maupun 

generasi mendatang. Artinya bahwa dalam pemanfaatan lahan untuk 

pengembangan pertanian diperlukan perencanaan dan penanganan yang tepat dan 

bertanggung jawab agar lahan tersebut tidak terdegradasi dan tetap memberikan 

keuntungan secara ekonomi. 
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Pola pengelolaan lahan oleh petani lokal, pola pertanian tradisional atau 

kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan istilah kearifan lokal (local wisdom) 

yang telah lama dikembangkan petani untuk menghindari terjadinya kegagalan 

dari aspek konservasi lahan, perlu dipelajari, dan dilaksanakan. Hubungan 

kearifan lokal dengan aspek konservasi tanah dan air sebagai paradigma baru 

yaitu pendekatan dari bawah (bottom-up) dengan melibatkan masyarakat 

(Sutrisno, 2011 dan Adimihardja, 1998). Menurut Windia (2006) kearifan lokal di 

suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, salah satu kearifan lokal masyarakat 

Bali yang sudah diakui dunia adalah sistem pertanian padi sawah yang dikelola 

dengan organisasi Subak (oleh Unesco ditetapkan sebagai Warisan Dunia). Sistem 

irigasi yang dilakukan pada Subak merupakan suatu warisan budaya Bali, berupa 

suatu sistem irigasi yang mengatur pembagian pengelolaan air irigasi berdasarkan 

pada pola pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan-aturan 

formal dan nilai-nilai agama. Keadaan tersebut diharapkan dapat mengatasi serta 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan 

air irigasi di tingkat usahatani. Inovasi-inovasi baru maupun terjadinya perubahan 

paradigma yang berkaitan dengan usahatani dan pemanfaatan sumberdaya air 

diharapkan dapat diselesaikan dan diadopsikan melalui sistem Subak.  

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan wilayah/kawasan 

yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, 

mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui 

anak-anak sungai dan keluar sungai ke laut atau danau. (Asdak, 2004). Kerusakan 

yang kerap terjadi pada DAS akibat intervensi dan kebutuhan manusia yang 
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meningkat, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah 

konservasi tanah dan air (Santoso, 2012). Menurut Paimin dkk. (2010) 

karakteristik DAS merupakan tumpuan dasar pendekatan dalam pengelolaan 

DAS, yang meliputi berbagai aspek dalam perencanaan, pengorganisasian/ 

kelembagaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi. Sistem karakterisasi 

pada tingkat DAS dan Sub-DAS memberikan informasi tingkat degradasi untuk 

mendukung perencanaan pengelolaan DAS atau Sub-DAS yang lebih bersifat 

operasional (jangka lima tahunan), yang kemudian dijadikan dasar penyusunan 

rencana kerja lima tahunan. 

Secara administrasi DAS Ayung di bagian utara berhulu di Kabupaten 

Bangli, Badung, Buleleng dan Tabanan, mengalir melalui Kabupaten Gianyar dan 

Badung dan bermuara ke Selatan di Kota Denpasar. DAS Ayung memiliki 

peranan penting yaitu sumber air irigasi di sektor pertanian, air baku oleh PDAM 

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk diproses menjadi air minum. 

Kegiatan lain yang dijumpai di aliran Tukad Ayung, sebagai sarana wisata arung 

jeram (rafting) yang banyak diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara. 

Tukad Ayung juga dimanfaatkan oleh masyarakat terdekat untuk kebutuhan 

domestik seperti: mandi, cuci dan kakus, untuk kepentingan kegiatan sosial 

religius, upacara melasti, nganyut sehingga terjadi konflik kepentingan dalam 

pemanfaatan air Tukad Ayung (Bappeda Provinsi Bali, 2002). 

Laporan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Unda Anyar 

(2009) menyatakan penggunaan lahan di DAS Ayung didominasi oleh 

penggunaan lahan kebun/perkebunan seluas 14.578,00 ha (47,47%), tegalan 
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seluas 4.485,00 ha (14,60%), sawah irigasi, seluas 3.461,00 ha (11,27%), sawah 

tadah hujan 1.572,00 ha (5,12%), pemukiman, semak, dan hutan, masing-masing 

seluas 1.542,00 ha (5,11%), 3.457,00 ha (11,26%), dan 1.609,00 ha (5,24%). 

Penggunaan lahan dari bagian hulu DAS sampai bagian tengah DAS 

didominasi kebun campuran, tegalan, semak tanpa perlakuan konservasi tanah dan 

air secara baik. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan erosi, terjadinya degradasi 

lahan, menurunkan produktivitas lahan, dan pada akhirnya produksi pertanian 

menurun sampai 50% (Suwardjo dkk., 1995; Poerbandono dkk., 2006). Bagian 

tengah DAS Ayung terutama di wilayah Kabupaten Gianyar, di sepanjang tepian 

sungai yang menghadap ke jurang dibangun sarana penunjang pariwisata seperti 

hotel dan restoran yang seharusnya kawasan konservasi, sedangkan di bagian hilir 

DAS Ayung terjadi konversi lahan dominan ke permukiman dan jasa pariwisata. 

Laju alih fungsi lahan terjadi dengan cepat dari pertanian ke bukan pertanian 

sehingga penutupan lahan berkurang. Bagian hilir luas areal terbuka untuk ruang 

terbuka hijau kota (RTHK) berkurang, karena dibangun untuk daerah 

permukiman, terlebih adanya pembukaan Land Consolidation (LC), dan bahkan 

tahun 2013 diperkirakan sekitar 100 ha lahan sawah di Denpasar akan berubah 

menjadi LC (Dinas Tata Ruang dan Perumahan, 2013).  

Mengatasi hal tersebut, perlu upaya perbaikan terhadap kondisi DAS 

dengan konservasi tanah dan air sehingga terkendalinya hubungan timbal balik 

sumberdaya alam dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian 

fungsi lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dalam usaha mengatasi 

kemerosotan lebih parah terhadap sumberdaya lahan di DAS Ayung, maka 
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diperlukan pengumpulan data tentang pola penggunaan lahan petani dalam 

kaitannya dengan pengelolaan lahan dan tanaman. Data mengenai pola 

penggunaan lahan, selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman 

dan referensi dalam perumusan arah kebijakan pengembangan lahan yang dapat 

memberikan penekanan pada aspek sosial budaya petani. Kebijakan tersebut 

diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan lokal petani di wilayah DAS Ayung, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja usahatani di wilayah tersebut, pendapatan dapat ditingkatkan, sehingga 

kesejahteraan petani meningkat. 

Sebagaimana sudah diketahui, mengubah penggunaan lahan atau sistem 

pertanamannya berarti mengubah tipe dan proporsi penutupan lahan. Debit 

dipakai sebagai keluaran dari proses hidrologi, dapat dijadikan sebagai indikator 

untuk menilai kualitas penggunaan lahan suatu DAS. Guna mengatasi penurunan 

kondisi sumberdaya lahan, diperlukan rencana pengelolaan yang selaras dan 

terpadu dengan program pemerintah. Pola penggunaan lahan menurut kebiasaan 

setempat (berbasis kearifan lokal) dan pola usahatani konservasi adalah cara yang 

dapat dipakai mengatasi rusaknya sumberdaya lahan. Pola penggunaan lahan 

mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat menekan erosi dan dapat 

memberikan keuntungan bagi petani sehingga pendapatan meningkat.  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif 

terhadap konservasi lahan dan penyediaan air, konservasi luasan areal tanam, 

peningkatan produksi komoditas pertanian dan berkelanjutan sehingga 

meningkatkan kesejahtraan petani. 
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1.2 Rumusan Masalah 

DAS adalah satu kesatuan ekosistem yang terdiri dari tanah, vegetasi, air 

dan manusia. Ekosistem DAS dimulai dari hulu sampai ke hilir, hulu DAS yang 

berupa kawasan hutan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan 

proses hidrologi, mencegah erosi dan sedimentasi. Perubahan pola penggunaan 

lahan di kawasan hulu yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan akan 

merusak ekosistem DAS dan mengganggu fungsi hidrologi DAS.  

Berdasarkan hal di atas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah debit DAS Ayung? 

2. Bagaimanakah tingkat erosi di DAS Ayung ? 

3. Berapakah pendapatan petani di DAS Ayung?  

4. Bagaimanakah pengaruh perubahan penggunaan lahan debit dan tingkat erosi 

di DAS Ayung? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian adalah mengetahui pola penggunaan yang dapat 

memperbaiki kondisi hidrologi dan menurunkan tingkat erosi di DAS Ayung.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian yaitu:  

1. Menganalisis debit DAS Ayung. 

2. Mengetahui tingkat erosi di DAS Ayung. 

 



 9

3. Menganalisis pendapatan petani di DAS Ayung.  

4. Menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap debit dan 

tingkat erosi di DAS Ayung. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian, yaitu: 

1. Bagi petani di wilayah DAS Ayung, hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan usaha-usaha konservasi dan perlindungan 

sumberdaya lahan, melalui pola penggunaan lahan yang sesuai secara 

lingkungan, ekonomi, sosial yang dapat meningkatkan pendapatan petani. 

2. Bagi pemerintah daerah atau pusat hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program 

maupun pembinaan konservasi sumberdaya lahan khususnya di DAS Ayung.  

1.4.2 Manfaat Akademik 

1. Bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu tanah dan lingkungan, 

hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan.  

2. Model SWAT di DAS Ayung, dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh 

perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi hidrologi DAS. 

 
 


