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Keterangan Materi :
I
: Pengenalan Satuan Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air
II : Pengenalan Jenis-Jenis Erosi Tanah
III : Penetapan Faktor-Faktor Erosi Tanah di SPL
IV : Teknik Pemetaan Untuk Perencanaan Konservasi Tanah dan Air Tingkat Detail
V : Simulasi Implementasi Teknologi Konservasi Tanah dan Air
VI : Pengenalan Dampak Erosi Dalam DAS
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KATA PENGANTAR
Teknologi Konservasi Sumberdaya Lahan menjadi salah satu upaya pemeliharaan lahan
agar tetap lestari. Pada prinsipnya kegiatan konservasi sumber daya lahan bertujuan untuk
mencegah kerusakan tanah oleh erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara
serta meningkatkan produktivatas tanah agar dapat digunakan secara lestari. Pengelolaan
lahan yang yang berbasis konservasi meliputi penempatan sebidang tanah pada cara
penggunaan yang sesuai dengan kemampuan lahan dan mengelola lahan tersebut sesuai
dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dengan
demikian, praktek pengelolaan lahan pada kondisi aktual akan sangat beragam sesuai
dengan karakteristik masing-masing lahan.
Dalam mempelajari Teknologi Konservasi Sumberdaya Lahan, mahasiswa tidak hanya
memerlukan pembekalan teori dari literatur saja melainkan juga memerlukan kunjungan
di lapangan untuk melihat, mengamati dan menganalisis kondisi aktual lahan, sehingga
selanjutnya dapat menentukan upaya perbaikan yang tepat.
Dengan melihat berbagai macam obyek yang di lapangan, diharapkan mahasiswa dapat
meningkatkan kompetensinya bagi mata kuliah Teknologi Sumberdaya Lahan yang
diambil pada semester ini.
Buku pengantar ini berisi langkah-langkah kegiatan praktikum di lapangan yang
diharapkan dapat membantu kegiatan mahasiswa ketika di lapangan.

Tim Penyusun
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MATERI I
PENGENALAN SATUAN PENGELOLAAN KONSERVASI TANAH DAN
AIR

I. MENGENAL PETA DI LAPANGAN
1.1 LATAR BELAKANG
Peta secara sederhana diterjemahkan sebagai gambar wilayah dimana informasi diletakkan dalam
bentuk simbol-simbol. Sebagai media informasi, peta dimanfaatkan untuk membantu pengambilan
keputusan.
Peta yang akan digunakan oleh mahasiswa lebih merupakan sarana untuk membantu proses diskusi
pemahaman kondisi wilayah. Dengan demikian, peta bukan sekedar merupakan hasil dari diskusi tetapi
lebih dari itu yaitu bagian dari proses diskusi.

1.2 TUJUAN
Mahasiswa paham kondisi nyata (tata letak) di peta dan di lapangan

1.3 ALAT DAN BAHAN
Peta topografi, foto udara, peta landform, peta tanah, peta erosi, dan peta rekomendasi

1.4 METODE
Pengamatan lapangan (survei), diskusi kelompok

1.5 WAKTU
1 jam

1.6 POKOK BAHASAN
1. Mengenal batas satuan peta lahan di lapangan
2. Checking titik di lapangan dengan di peta
3. Mengenal komponen satuan peta lahan (SPL)
4. Checking SPL di peta dengan kondisi di lapang
5. Memahami peta landform
6. Memahami peta tanah
7. Memahami peta tingkat erosi

1.7. LANGKAH-LANGKAH
1. Mahasiswa memahami tujuan kegiatan ini
2. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi dalam 4 kelompok kecil dan masing-masing kelompok diberi
satu set peta (foto udara, landform, tanah, erosi dan rekomendasi) yang akan digunakan sebagai
pegangan
3. Masing-masing kelompok mengenali batas SPL atau garis batas SPL di lapangan dengan
dibandingkan di peta
4. Setiap kelompok melakukan ploting posisi atau mengenal dan menentukan SPL
5. Melakukan checking legenda peta dengan kondisi lapangan
6. Mahasiswa memahami peta landform di lapangan
7. Mahasiswa memahami peta tanah di lapangan
8. Mahasiswa memahami peta tingkat erosi di lapangan
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9. Setelah itu dilakukan diskusi di depan semua kelompok.

II. MENILAI SUATU LAHAN
2.1 LATAR BELAKANG
Lahan adalah suatu tempat yang digunakan sebagai usaha pertanian. Pekerjaan untuk menilai suatu
lahan disebut dengan kemampuan lahan. Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk
digunakan sebagai usaha pertanian yang paling intensif, termasuk penentuan tindakan pengelolaannya,
tanpa menyebabkan lahan menjadi rusak. Untuk mengetahui kelas kemampuan suatu lahan dilakukan
atas dasar intensitas faktor pembatas permanen atau faktor pembatas yang sulit/tidak dapat di ubah.
Sedangkan penggolongan ke dalam sub kelas, didasarkan pada macam faktor pembatas. Selanjutnya,
pengelompokkan ke dalam satuan pengelolaan sudah dikemukakan perlakuan pengawetan tanah khusus
dan jumlah pupuk yang diperlukan. Faktor-faktor yang digunakan untuk menggolongkan ke dalam kelas
adalah faktor penghambat yang bersifat sulit atau permanen/tidak dapat di ubah.
Penentuan kelas kemampuan suatu lahan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan tindakan
perbaikan atau rekomendasi lahan yang lebih baik dan sustainable. Dengan melihat sistem pertanian di
Indonesia yang mulai mengabaikan kesehatan lingkungan, maka tindakan pengkelasan kemampuan
lahan yang mengarah pada tindakan perbaikan perlu dilakukan sedini mungkin.

2.2 TUJUAN
1. Mahasiswa mampu melakukan klasifikasi kemampuan lahan dengan berdasarkan metode USDA
dan Menetapkan rekomendasi Tataguna Lahan di Lapangan
2. Mahasiswa mampu mengevaluasi perlakuan konservasi tanah secara vegetatif dan mekanis di
masing-masing SPL
3. Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi perbaikan konservasi tanah

2.3 ALAT DAN BAHAN
Peta: Satuan Peta Lahan, klinometer, form pengisian, kertas, alat tulis

2.4 METODE
Pengamatan lapangan, pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi kelas kemampuan lahan, diskusi
kelompok

2.5 WAKTU
1 jam

2.6 POKOK BAHASAN
1. Membaca peta di lapangan
2. Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi kelas kemampuan lahan (tekstur, lereng, drainase,
kedalaman efektif, tingkat erosi batuan/kerikil dan bahaya banjir
3. Klasifikasi kelas kemampuan lahan
4. Menyusun rekomendasi termasuk tindakan konservasi baik vegetatif maupun mekanis

2.7 LANGKAH-LANGKAH
1. Mahasiswa memahami tujuan kegiatan ini
2. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi dalam 4 kelompok kecil dan masing-masing kelas didampingi
oleh satu fasilitator
3. Setiap kelompok menentukan lokasi fokus beberapa satuan peta lahan yang dapat dilihat
dilapangan dikaitkan dengan peta yang tersedia
4. Masing-masing kelompok berbagi tugas untuk menghitung beberapa faktor yang mempengaruhi
kelas kemampuan lahan seperti tekstur, lereng, drainase, kedalaman efektif, tingkat erosi,
batuan/kerikil dan bahaya banjir
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5. Setelah semua faktor didapatkan dilakukan pengkelasan pada tabel di lembar yang telah
disediakan
6. Setelah mendapatkan kelas kemampuan lahan dilakukan diskusi antar kelompok untuk
merekomendasikan penggunaan lahan yang lebih baik (Sustainable).
7. Berdasarkan rekomendasi penggunaan lahan diskusikan renkomendasi tindakan konservasi baik
secara vegetatif maupun mekanis

2.8 KLASIFIKASI KELAS KEMAMPUAN LAHAN MODIFIKASI SISTEM
USDA
Asumsi menilai Kelas Kemampuan Lahan
1. Kemampuan penggunaan lahan adalah suatu penilaian yang bersifat interpretasi berdasarkan sifat
fisik lahan yang permanen
2. Apabila hal tersebut layak bagi individu petani untuk menghilangkan atau mengurangi pembatas
fisik secara nyata, misalnya menurunkan tinggi air tanah, pemberian air atau peningkatan
kesuburan tanah, dan lain-lain, lahan dinilai sesuai dengan tingkat pembatas yang masih tersisa
setelah perbaikan dilakukan
3. Diasumsikan tingkat pengelolaan lahan diatas rata-rata
4. Telah diterapkan upaya konservasi tanah yang memadai termasuk pemeliharaannya
5. Klasifikasi kemampuan lahan bukan suatu penilaian produktivitas terhadap tanaman tertentu
walaupun nisbah (ratio) masukan (input) dan keluaran (output) bisa membantu untruk
menetapkan kelas kemampuan lahan.
6. Penilaian kemampuan lahan dari suatu wilayah dapat berubah karena adanya reklamasi yang
secara permanen merubah keadaan alami dan faktor pembatas, seperti jaringan drainase yang
luas, irigasi dan pengendalian banjir
7. Kemampuan lahan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi, jarak dari pasar, fasilitas
prosesing, pemilikan lahan atau ketrampilan individu petani. Walaupun demikian, dalam analisa
”kesesuaian” secara komprehensif. Hasil survei kemampuan lahan sangat ideal dengan faktor
sosial ekonomi.

Tabel 1. Faktor Pembatas Lahan dan Tingkatannya
Kode

Faktor Pembatas dan Kriteria
Lereng :

I0

-

Datar (0 – 3%)

I1

-

Landai/berombak (3 – 8%)

I2

-

Agak miring/bergelombang (8 – 15%)

I3

-

Miring berbukit (15 – 30%)

I4

-

Agak curam (30 – 45%)

I5

-

Curam (45 – 65%)

I6

-

Sangat curam (> 65%)

Tekstur tanah :
t1

-

Halus : liat dan liat berdebu

t2

-

Agak halus : liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir

t3

-

Sedang : debu, lempung berdebu, lempung

t4

-

Agak kasar : lempung berpasir

t5

-

Kasar : pasir berlempung dan pasir

Kedalaman efektif tanah :
k0

-

Dalam : > 90 cm

k1

-

Sedang : 50 – 90 cm

k2

-

Dangkal : 25 – 50 cm

k3

-

Sangat dangkal : < 25 cm
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Drainase :
d0

-

Baik : Tanah mempuyai peredaran udara baik, seluruh profil tanah dari atas sampai lapisan bawah
berwarna terang seragam, tidak terdapat bercak-bercak

d1

-

Agak baik : Tanah mempunyai peredaran udara baik, tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning,
coklat atau kelabu pada lapisan atas dan sebagian lapisan bawah

d2

-

Agak buruk : Lapisan tanah atas mempunyai peredaran udara baik, jadi pada lapisan ini tidak
terdapat bercak-bercak berwarna kuning, kelabu atau coklat

d3

-

Buruk : Pada tanah atas bagian bawah dan seluruh lapisan tanah terdapat bercak-bercak berwarna
kuning, kelabu atau coklat

d4

-

Sangat buruk : Seluruh lapisan tanah berwarna kelabu atau terdapat bercak-bercak berwarna kuning,
kelabu atau coklat

Erosi :
e0

-

Tidak ada erosi

e1

-

Ringan, jika 25% lapisan tanah atas hilang

e2

-

Sedang, jika 25 – 75% lapisan tanah atas hilang

e3

-

Berat, jika 75% lapisan tanah atas hilang dan 25% lapisan tanah bawah hilang

e4

-

Sangat berat, jika lebih dari 25% lapisan bawah hilang

Bahan kasar dalam tanah :
b0

-

Tidak ada atau sedikit 0 – 15% volume tanah

b1

-

Sedang, 15 – 50% volume tanah

b2

-

Banyak, 50 – 90% volume tanah

b3

-

Sangat banyak, > 90% volume tanah

Batuan di permukaan tanah :
b0

-

Tidak ada : 0,01% luas area

b1

-

Sedikit : 0,01 – 3% luas area

b2

-

Sedang : 3 – 15% luas area

b3

-

Banyak : 15 – 90% luas area

b4

-

Sangat banyak : > 90% luas area

Ancaman banjir :
o0

-

Tidak pernah : Dalam waktu satu tahun tidak pernah mengalami banjir untuk waktu 24 jam

o1

-

Kadang-kadang : Banjir lebih dari 24 jam terjadinya tidak teratur dalam jangka waktu kurang dari
satu bulan

o2

-

Selama satu bulan dalam setahun secara teratur menderita banjir lebih dari 24 jam

o3

-

2 – 5 bulan dalam setahun secara teratur menderita banjir lebih dari 24 jam

o4

-

6 bulan atau lebih dilanda banjir secara teratur lebih dari 24 jam

Tabel 2. Klasifikasi Kelas Kemampuan Lahan
Kelas Kemampuan Lahan
Faktor Pembatas Lahan
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

t2/t3

t1/t4

t1/t4

*

*

*

*

t5

l0

l1

L2

L3

*

L4

L5

L6

d0/d1

d2

d3

d4

*

*

*

*

Kedalaman efektif

k0

k0

k1

k2

*

k3

*

*

Tingkat erosi

e0

e1

e1

e2

*

e3

e4

*

Tekstur tanah
Lereng
Drainase
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Batu/Kerikil

b0

b0

b0

b1

b2

*

*

b3

Bahaya banjir

o0

o1

o2

o3

o4

*

*

*

Tabel 3. Macam rekomendasi penggunaan lahan berdasarkan kelas kemampuan lahan
Kelas Kemampuan Lahan

Macam penggunaan lahan

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

N

N

S

M

Sv

Vsv*

E

E

Tanaman semusim (tanpa teras)

N

S

M

Sv

E

E

E

E

Lahan padangan (rerumputan)

N

N

N

N

S

M

Sv

E

N

N

N

S

M

Sv

E

E

Agroforestri*** (Tanaman tahunan + Rumput)

N

N

N

N

S

M

Sv

E

Hutan Produksi

N

N

N

N

S

M

Sv

E

Hutan Lindung

N

N

N

N

N

N

N

N

Tanaman semusim atau padi beririgasi
(berteras)

Agroforestri**
(Tanaman tahunan + Tanaman semusim)

Keterangan Tingkat pembatas (Kesesuaian secara umum) :
N

= Dapat diabaikan (Sangat Sesuai) S = Ringan (Sesuai)

M

= Sedang (Agak Sesuai)

Sv= Berat (Kurang Sesuai)

Vsv = Sangat berat (Tidak Sesuai)

E = Extrim (Tidak Sesuai)

* ) = Kelas pembatas khusus untuk pertanaman pada kelas VI
** ) = Dengan teras bangku berlawanan kemiringan atau datar pada kelas IV sampai kelas VI
*** ) = Dengan penutupan vegetatif penuh, dengan atau tanpa teras

Setelah diketahui kelas kemampuan lahannya, dapat dilakukan
penyusunan rekomendasi penggunaan lahan yang terdapat dalam kelas I
sampai kelas VIII!!
Kelas I
Termasuk dalam kelas ini adalah tanah tidak mempunyai/hanya sedikit faktor permbatas tetapnya
(permanent limitations) dan resiko kerusakan (risk of damage). Tanah-tanah yang termasuk dalam kelas
ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk tanaman semusim, dengan selamat/tanpa atau sedikit sekali
menimbulkan erosi. Tanah-tanah ini pada umumnya mempunyai kedalaman efektif (jeluk mempan) yang
dalam, produktif, dapat dikatakan datar, serta mudah dikerjakan. Tanah-tanah yang termasuk kelas I pada
umumnya tidak/sedikit mempunyai resiko adanya aliran permukaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa
tanah-tanah ini menghadapi resiko penurunan kesuburan dan pemadatan. Oleh karena itu agar tetap
produktif, diperlukan adanya usaha untuk mempertahankan kesuburan struktur tanahnya. Hal ini dapat
dilakukan dengan tanaman penambah N (legume), pemberian pupuk hijau, pemakaian penutup tanah,
dan lain-lain.

Kelas II
Termasuk dalam kelas II adalah tanah-tanah yang mempunyai sedikit (moderate) faktor pembatas dalam
pemakaiannya. Tanah-tanah ini merupakan tanah-tanah yang baik, tetapi dalam pengusahaannya sudah
memerlukan perhatian yang besar terhadap resiko kerusakan tanah. Tanah-tanah dalam kelas ini memiliki
kemiringan sedikit agak miring, bahaya erosi kecil-sedang, kedalaman efektif sedang, kadang-kadang ada
aliran permukaan dan perlu dibuat saluran drainase. Faktor-faktor ini memerlukan perhatian yang serius
jika tanah ini akan diusahakan. Disamping mempertahankan kesuburan tanah, dalam pengusahaannya
diperlukan tindakan-tindakan konservasi tanah, misalnya pengaturan cara-cara pengolahan tanah,
saluran-saluran air, rotasi tanaman atau kombinasi-kombinasi dari pekerjaan-pekerjaan konservasi tanah.
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Kelas III
Tanah-tanah dalam kelas III masih dapat digunakan untuk usaha pertanian semusim, tetapi sudah
memerlukan perhatian yang serius. Tanah-tanah ini agak baik, dalam arti dapat ditanami terus menerus,
tetapi dengan syarat harus disertai perlakuan pengawetan yang cocok. Tanah-tanah dalam kelas ini
berlereng agak miring, menghadapi resiko erosi yang cukup besar dan mempunyai kesuburan tanah yang
rendah. Dengan adanya faktor-faktor pembatas tersebut, maka ada keterbatasan dalam pemilihan
tanaman. Sistem pertanaman yang dilakukan harus mampu menutup tanah dengan sempurna. Usahausaha pengawetan tanah sangat diperlukan baik mekanis, biologis atau kombinasi antara keduanya.

Kelas IV
Kelas IV terdiri dari tanah-tanah yang mempunyai faktor pembatas tetap yang besar. Tanah-tanah ini
masih dapat ditanami tanaman semusim tetapi sangat terbatas pilihannya dan harus disertai dengan
usaha pengawetan yang intensif. Harus diusahakan supaya tanah selalu tertutup. Kelas IV terletak pada
tanah yang miring (15-30%), berdrainase buruk, serta mempunyai kedalaman efektif yang dangkal. Oleh
karenaitum jika digunakan untuk tanaman semusim diperlukan pembuatan teras atau saluran drainase,
serta membutuhkan pergiliran tanaman penutup tanah, diusahakan agar hijau. Demikian setelah
pengolahan tanah, diusahakan agar tanah selalau dalam keadaan tertutup, misalnya dengan pemberian
mulsa.

Kelas V
Tanah kelas V terletak pada tempat yang datar atau agak cekung. Tanah-tanah dalam kelas ini hanya
mempunyai sedikit faktor pembatas permanen penyebab erosi. Tetapi tidak dapat digunakan untuk
tanaman semusim, karena misalnya selalu tergenang air, terlalu banyak batu pada permukaan tanah, atau
faktor pembatas yang lain. Oleh karena itu tanah kelas V harus selalu diusahakan tertutup vegetasi
misalnya dengan tanaman makanan ternak (pasture) atau hutan.

Kelas VI
Tanah kelas VI terletak pada lereng yang agak curam (30-45%). Karena itusebagaimana tanah kelas V,
tanah-tanah ini tidak dapat digunakan untuk tanaman semusim. Tanah ini dapat digunakan untuk padang
penggembala atau hutan, jika dipakai sebagai pada rumput hendaknya penggembala tidak merusak
rumput penutup tanahnya. Selain curam, tanah-tanah ini seringkali dangkal atau telah mengalami erosi
yang berat. Jika digunakan untuk hutan, penebangan kayu harus selektif. Jika dibandingkan dengan tanah
kelas IV, tanah kelas VI lebih curam dan lebih menjadi obyek erosi angin.

Kelas VII
Tanah kelas VII terletak pada lereng yang curam (45-65%), telah tererosi berat, kasar, dangkal atau daerah
rawa. Karena itu hanya dapat digunakan untuk vegetasi permanen. Jika digunakan untuk padang rumput
atau hutan produksi harus disertai perlakuan yang khusus.

Kelas VIII
Tanah kelas VIII terletak pada lereng yang sangat curam (>90%), permukaannya sangat kasar, tertutup
batuan lepas, atau teksturnya sangat kasar. Tanah ini tidak cocok walaupun untuk pada rumput, atau
hutan produksi sekalipun. Jadi harus dibiarkan dalam keadaan alami (hutan lindung, cagar alam, atau
tempat rekreasi).
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FORM PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN LAHAN
Satuan Peta lahan I
Faktor Pembatas

Hasil pengamatan di lapangan

Kelas

Tekstur tanah
Lereng
Drainase
Kedalaman Efektif
Tingkat Erosi
Batu/Kerikil
Bahaya banjir
Klasifikasi kelas kemampuan lahan +
Faktor Pembatas

Macam Rekomendasi Penggunaan
Lahan

Macam Rekomendasi Konservasi Tanah
secara vegetatif dan mekanis
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Satuan Peta lahan II
Faktor Pembatas

Hasil pengamatan di lapangan

Kelas

Tekstur tanah
Lereng
Drainase
Kedalaman Efektif
Tingkat Erosi
Batu/Kerikil
Bahaya banjir
Klasifikasi kelas kemampuan lahan +
Faktor Pembatas

Macam Rekomendasi Penggunaan
Lahan

Macam Rekomendasi Konservasi
Tanah secara vegetatif dan mekanis
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Satuan Peta lahan III
Faktor Pembatas

Hasil pengamatan di lapangan

Kelas

Tekstur tanah
Lereng
Drainase
Kedalaman Efektif
Tingkat Erosi
Batu/Kerikil
Bahaya banjir
Klasifikasi kelas kemampuan lahan +
Faktor Pembatas

Macam Rekomendasi Penggunaan
Lahan

Macam Rekomendasi Konservasi
Tanah secara vegetatif dan mekanis
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Satuan Peta lahan IV
Faktor Pembatas

Hasil pengamatan di lapangan

Kelas

Tekstur tanah
Lereng
Drainase
Kedalaman Efektif
Tingkat Erosi
Batu/Kerikil
Bahaya banjir
Klasifikasi kelas kemampuan lahan +
Faktor Pembatas

Macam Rekomendasi Penggunaan
Lahan

Macam Rekomendasi Konservasi
Tanah secara vegetatif dan mekanis
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MATERI II
PENGENALAN JENIS-JENIS EROSI TANAH
3.1 LATAR BELAKANG
Erosi pada dasarnya adalah proses perataan kulit bumi. Proses ini terjadi dengan penghancuran,
pengangkutan, dan pengendapan. Di alam ada dua penyebab utama yang aktif dalam proses ini yakni
angin dan air. Erosi yang disebabkan oleh angin disebut erosi angin dan erosi jenis ini terutama dialami di
daerah yang kering atau padang pasir. Di daerah tropis basah seperti di Indonesia ini penyebab erosi
yang paling dominan adalah air. Proses erosinya di sebut erosi air. Air yang menyebabkan erosi adalah air
hujan/pukulan air hujan, air limpasan permukaan, air sungai, air danau dan air laut. Begitu air hujan
mengenai kulit bumi, maka secara langsung hal ini akan menyebabkan hancurnya agregat tanah. Pada
keadaan ini penghancuran agregat tanah dipercepat dengan adanya daya penghancuran dan daya urai
dari air itu sendiri. Penghancuran agregat tanah terjadi karena pukulan air hujan dan kikisan air limpasan
permukaan. Di samping itu massa tanah yang terangkut dalam limpasan permukaan, terutama debu,
pasir dan kerikil di dalam perjalanan menuju tempat pengendapan juga mampu untuk menggerus
permukaan tanah. Proses ini akan menimbulkan erosi dengan bentuk yang berbeda-beda. Untuk itu
mahasiswa perlu mengetahui dan memahami bentuk-bentuk erosi di lapangan.

3.2 TUJUAN
Mahasiswa paham bentuk-bentuk erosi di lapangan

3.3 ALAT DAN BAHAN
Kertas dan alat tulis untuk diskusi

3.4 METODE
Pengamatan lapangan (survei), diskusi kelompok

3.5 WAKTU
1 jam

3.6 POKOK BAHASAN
1. Mengenal dan memahami erosi percikan
2. Mengenal dan memahami erosi lembar
3. Mengenal dan memahami erosi alur
4. Mengenal dan memahami erosi selokan
5. Mengenal dan memahami longsor

3.7 LANGKAH-LANGKAH
1. Mahasiswa memahami tujuan kegiatan ini
2. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi dalam 4 kelompok kecil dan masing-masing kelas didampingi
oleh satu fasilitator
3. Semua kelompok melakukan pengamatan di lapangan dan memahami bentuk-bentuk erosi
4. Setelah itu didiskusikan antar kelompok tentang upaya pencegahan dari fenomena erosi tersebut
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3.8 CONTOH GAMBAR JENIS-JENIS EROSI

Erosi Alur

Percikan

Erosi Percikan

Erosi Alur
Erosi Selokan

Erosi Selokan

Longsor
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FORM PENGAMATAN JENIS-JENIS EROSI DI LOKASI
Jenis-jenis erosi yang ditemukan (fakta : ditemukan pada kondisi yang bagaimana/kondisi biofisik)
1. Erosi Percikan

Diskripsi kondisi dan upaya pengendaliannya:

2. Erosi Lembar

Diskripsi kondisi dan upaya pengendaliannya:

3. Erosi Alur

Diskripsi kondisi dan upaya pengendaliannya:

4. Erosi Selokan

Diskripsi kondisi dan upaya pengendaliannya:

5. Longsor

Diskripsi kondisi dan upaya pengendaliannya:
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MATERI III
PENETAPAN FAKTOR-FAKTOR EROSI TANAH
4.1 LATAR BELAKANG
Erosi terjadi melalui proses penghancuran/pengikisan, pengangkutan dan pengendapan. Dengan demikian
intensitas erosi ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga proses tersebut. Di alam, proses
erosi sangat di pengaruhi oleh variabel dari erosivitas dan erodibilitas tanah. Erosivitas maupun erodibilitas
merupakan manifestasi hujan, dipengaruhi oleh adanya vegetasi dan kemiringan. Dan akhirnya, aktivitas
manusia tentunya juga sangat mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, dapat dikemukaan
pula bahwa proses erosi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

4.2 TUJUAN
Mahasiswa mampu menetapkan faktor-faktor erosi di lapangan

4.3 ALAT DAN BAHAN
Kertas, alat tulis, tabel nomograf, kalkulator, tali rafia, bor, ring, meteran, klinometer

4.4 METODE
Pengamatan lapangan (survei), pengukuran panjang lereng, diskusi kelompok

4.5 WAKTU
1 jam

4.6 POKOK BAHASAN
1. Menetapkan indeks erosivitas
2. Menetapkan indeks erodibilitas tanah
3. Menghitung panjang lereng
4. Menentukan kemiringan lereng
5. Menentukan faktor tanaman
6. Menentukan faktor pengelolaan

4.7 LANGKAH-LANGKAH
1. Mahasiswa memahami tujuan kegiatan ini
2. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi dalam 4 kelompok kecil dan masing-masing kelas didampingi
oleh satu fasilitator
3. Perhitungan indeks erosivitas dilakukan dengan menggunakan data curah hujan. Setelah data
curah hujan di ketahui dimasukkan dalam rumus perhitungan indeks erosivitas pada lembar yang
telah disediakan
4. Selanjutnya setiap kelompok akan menghitung indeks erodibilitas tanah dengan menentukan
beberapa faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah yaitu persen pasir, debu dan liat, persen
bahan organik, struktur tanah dan permeabilitas tanah. Persen pasir, debu, liat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode feeling method, sedangkan persen bahan organik dapat
diperkirakan dengan melihat tingkat bahan organik di lapangan. Struktur tanah dapat diketahui
dengan mengambil agregat tanah utuh di lapangan. Sedangkan untuk permeabilitas dapat
dihitung dengan menggunakan pipa paralon dari besi, kemudian dimasukkan dalam tanah lalu di
beri air dan dihitung kecepatan air menjenuhkan tanah. Setelah semua faktor diketahui nilainya
dapat dimasukkan dalam rumus perhitungan indeks erodibilitas tanah pada lembar yang telah
disediakan dan juga menggunakan nomograf, kemudian hasilnya dibandingkan antara
perhitungan dengan rumus dan dengan nomograf
5. Masing-masing kelompok akan mengukur panjang lereng dengan sebelumnya menentukan
mapping unit mikro yang paling dominan, kemudian salah satu anggota dapat mengukur dengan
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berjalan mengelilingi panjang lahan tersebut yang sebelumnya telah diketahui berapa centimeter
jarak satu jangka kaki yang akan mengukur panjang lereng tersebut
6. Faktor tanaman merupakan angka perbandingan erosi dari lahan yang ditanami sesuatu jenis
tanaman dengan erosi pada plot kontrol. Setiap kelompok akan menentukan besarnya angka ini
dengan melihat kemampuan tanaman untuk menutup tanah
7. Selanjutnya setiap kelompok akan menghitung nilai faktor pengelolaan dengan cara membagi
kehilangan tanah dari lahan yang diberi perlakuan dengan kehilangan tanah dari petak baku.

4.8 MENETAPKAN INDEKS EROSIVITAS
Pengantar
Tenaga pendorong yang menyebabkan terkelupas dan terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat
yang lebih rendah dikenal dengan istilah erosivitas hujan. Erosivitas hujan sebagian terjadi karena
pengaruh jatuhan batir-butir hujan langsung di atas tanah dan sebagian lagi karena aliran air di atas
permukaan tanah. Kemampuan air hujan sebagai penyebab terjadinya erosi adalah bersumber dari laju
dan distribusi tetesan air hujan, dimana keduanya mempengaruhi besarnya energi kinetik air hujan.
Bols (1978) dengan menggunakan data curah hujan bulanan di 47 stasiun penakar hujan di pulau Jawa
yang dikumpulkan selama 38 tahun menentukan besarnya erosivitas hujan tahunan rata-rata dengan
rumus :

Rb = 6,119 (Hb)1,21 (HH)-0,47 (I24)0,53
Keterangan :
Hb
= Rata-rata hujan bulanan (cm)
HH
= Rata-rata hari hujan
I24
= Hujan maksimum 24 jam dalam bulan tersebut (cm)
Rb
= Indeks Erosivitas
Sedangkan menurut Utomo =

Rb = 10,80 + 4,15 Hb
Keterangan :
Hb
= Rata-rata hujan bulanan (cm)
Rb
= Indeks erosivitas
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Data Hujan Stasiun Tahun 2003
St. No.

St. Name

Year

1101
Month
Day

2003
Jan

Feb

Mar

Apr

1

38

39

1

14

2

29

12

7

3

3

61

4

5

5

May

Jun

Jul

21

0

0

0

1

0

28

0

0

12

26

0

0

1

1

6

0

8

7

0

8

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

0

0

0

0

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

1

0

0

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

22

4

42

4

0

0

0

0

0

0

0

9

5

0

6

5

66

0

0

0

0

0

0

13

10

0

19

7

0

1

0

0

0

0

0

0

58

11

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

12

0

15

0

0

0

0

0

0

1

0

2

29

13

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

14

1

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

19

25

0

0

0

0

0

0

9

0

0

16

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

17

0

2

42

0

0

0

0

0

17

0

37

2

18

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

19

4

18

0

0

0

0

0

0

0

0

28

3

20

27

8

2

0

0

1

0

0

0

0

16

8

21

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

22

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

4

24

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

25

20

16

0

0

0

0

0

0

0

0

24

12

26

1

43

0

0

0

0

1

0

0

14

21

0

27

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

28

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

29

15

0

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

30

24

0

0

0

0

0

0

0

1

13

0

0

31

39

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

0
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FORM PERHITUNGAN INDEKS EROSIVITAS

1.

Menggunakan metode Bols (1978)
Hb

= ________ (cm)

HH

= ________

I24

= ________ (cm)

Rb

= 6,119 (Hb)1,21 (HH)-0,47 (I24)0,53
= _______________________

Dikerjakan di Kampus

= _______________________

2.

Menggunakan metode Utomo
Hb

= 26,2575 (cm)

Rb

= 10,80 + 4,15 Hb
= __________
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4.9 MENETAPKAN INDEKS ERODIBILITAS TANAH
Pengantar
Faktor erodibilitas tanah (K) menunjukkan resistensi partikel tanah terhadap pengelupasan dan
transportasi partikel-partikel tanah tersebut oleh adanya energi kinetik air hujan. Meskipun besarnya
resistensi tersebut di atas akan tergantung pada topografi, kemiringan lereng dan besarya gangguan oleh
manusia. Besarnya erodibilitas juga ditentukan oleh karakteristik tanah seperti tekstur tanah, struktur
tanah, permeabilitas dan kandungan organik dan kimia tanah. Karakteristik tanah tersebut bersifat
dinamis, selalu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tataguna lahan atau sistem pertanaman.
Dengan demikian, angka erodibilitas tanah juga akan berubah. Perubahan erodibilitas tanah yang
signifikan berlangsung ketika terjadi hujan, karena pada waktu tersebut partikel-pertikel tanah mengalami
perubahan orientasi dan karakteristik bahan kimia dan fisika tanah.
Peranan tekstur tanah terhadap besar-kecilnya erodibilitas tanah adalah besar. Tanah dengan partikel
agregat besar, resistensinya terhadap gaya angkut aliran air juga besar karena diperlukan energi yang
cukup besar untuk mengangkut partikel-partikel tanah tersebut. Sedangkan tanah dengan partikel agregat
halus resisten terhadap pengelupasan karena sifat kohesi tanah tersebut juga besar. Partikel debu dan
pasir halus kurang resisten dibandingkan kedua jenis partikel tanah yang terdahulu. Tanah dengan
kandungan debu tinggi, mempunyai sifat erodibilitas yang besar.
Bahan organik dan kimia tanah mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan agregat tanah.
Kebanyakan tanah memiliki unsur organik kurang dari 15%. Voroney et al. (1981) melaporkan bahwa sifat
erodibilitas tanah turun secara linier dengan kenaikan unsur organik di dalam tanah. Bentuk hubungan ini
tidak dapat diekstrapolasikan begitu saja karena adanya variasi unsur-unsur pembentuk tanah. Meki
demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tanah dengan kandungan unsur organik yang tinggi,
misalnya tanah gambut (peat land), mempunyai erodibilitas tinggi, sedang jenis tanah dengan kandungan
bahan organik rendah biasanya keras dan menjadi lebih resisten (sifat erodibitas berkurang) terutama
pada keadaan kering.
Disamping melalui penelitian, nilai K dapat juga ditentukan dengan menggunakan nomograph erodibilitas
tanah seperti pada gambar di lembar selanjutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks
erodibilitas tanah adalah :

100K = 1,292 (2,1 M1,14 (10-4) (12-a) + (b-2) 3,25 + (c-3) 2,5)
Keterangan :
K
=
M
=
a
=
b
=
c
=

Erodibilitas tanah
Parameter ukuran butiran tanah = (%debu+% pasir sangat halus) (100-% liat)
% bahan organik tanah
kode struktur tanah
kode permeabilitas tanah
Tabel 4. Klasifikasi Struktur Tanah
Kelas
Keterangan struktur tanah
1
Granuler sangat halus
2
Granuler halus
3
Granuler sedang – kasar
4
Massif, kubus, lempeng

Kelas
1
2
3
4
5
6

Tabel 5. Klasifikasi permeabilitas tanah
Permeabilitas (cm.jam-1)
Keterangan permeabilitas
> 12,5
Cepat
6,26 – 12,5
Agak cepat
2,01 – 6,25
Sedang
0,51 – 2,00
Agak lambat
0,125 – 0,50
Lambat
< 0,125
Sangat lambat
Tabel 6. Klasifikasi Erodibilitas Tanah
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Kelas
Nilai K
Tingkat erodibilitas
1
0,00 – 0,10
Sangat rendah
2
0,11 – 0 20
Rendah
3
0 21 – 0 32
Sedang
4
0,33 – 0,43
Agak tinggi
5
0,44 – 0,55
Tinggi
6
> 0,56
Sangat tinggi
(Dougler & El. Swaify, 1976)
Tabel 7. Klasifikasi nilai kepekaan erosi tanah di Indonesia (Utomo, 1985)
Kelas
Nilai K
Tingkat Erodibilitas
1
< 0,10
Sangat rendah
2
0,10 – 0,15
Rendah
3
0,16 – 0,20
Agak rendah
4
0,21 – 0,25
Sedang
5
0,26 – 0,30
Agak Tinggi
6
0,31 – 0,35
Tinggi
7
> 0,35
Sangat Tinggi

Menetapkan Indeks Erodibilitas Tanah dengan NOMOGRAPH

pasir sangat halus
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FORM PERHITUNGAN INDEKS ERODIBILITAS DENGAN RUMUS

% debu

= __________

% pasir sangat halus

= __________

% liat

= __________

% bahan organik

= __________

Kode struktur tanah

= __________

Kode permeabilitas tanah

= __________

100K

= 1,292 (2,1 M1,14 (10-4) (12-a) + (b-2) 3,25 + (c-3) 2,5)

100K

= ______________________________________________
= ______________________________________________

K

= ______________________________________________
= ______________________________________________

Perbandingan hasil perhitungan erodibilitas tanah dengan rumus dan nomograf :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4.10 PERHITUNGAN PANJANG DAN KEMIRINGAN LERENG (LS)
Kondisi kelerengan di lapangan sangat bermacam-macam. Pendekatan perhitungan indeks LS dapat
menggunakan rumus ataupun nomograf. Pendekatan rumus yag dapat digunakan salah satunya, berupa:
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FORM PERHITUNGAN PANJANG DAN KEMIRINGAN LERENG
Hitung indeks LS pada masing-masing SPL
L = __________ (m)
S = __________ (%)

1.

Menggunakan Rumus (dilakukan di kampus)
LS = _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
= _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________
= ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Menggunakan nomograf
LS = _________________________________

Perbandingan hasil perhitungan indeks LS dengan rumus dan nomograf :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4.11 PERHITUNGAN
PENGELOLAAN (P)

FAKTOR

TANAMAN

(C)

DAN

FAKTOR

Pengantar
Faktor tanaman merupakan angka perbandingan erosi dari lahan yang ditanami sesuatu jenis tanaman
dengan erosi dari plot kontrol. Besarnya angka ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk menutup
tanah. Karena besarnya nilai C dipengaruhi oleh kemampuan tanaman penutup tanah, maka akan lebih
baik jika nilai C dihitung secara berkala berdasarkan periode pertumbuhan. Di lapangan perhitungan nilai
C dapat dilakukan dengan cara pengamatan jenis-jenis tanaman dominan.
Nilai faktor P didapat dari membagi kehilangan tanah dari lahan yang diberi perlakuan P dengan kehilangan
tanah pada petak baku. Agar nilai P yang diperoleh dari pengelolaan mempunyai nilai yang baku dan
bersifat umum, metode pengelolaan yang digunakan seharusnya bersifat baku. Jika kita menggunakan
pengelolaan teras misalnya, maka panjang, lebar dan kemiringan teras harus dibakukan. Demensi teras
yang berbeda akan memberikan nilai P yang berbeda pula.

Tabel 8. Indeks Pengelolaan Tanaman (nilai C) untuk Pertanaman Tunggal
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Tabel 9. Indeks Konservasi Tanah (Nilai P)

FORM
HASIL PERHITUNGAN FAKTOR TANAMAN (C) DAN PENGELOLAAN (P)
Hitung indeks CP pada masing-masing SPL
C = __________

P = __________

Penjelasan:
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4.12 PERHITUNGAN EDP
Aktivitas manusia, misalnya usaha pertanian, pada umumnya tidak ada yang hasilnya memperlambat laju
erosi alam, bahkan justru sebaliknya yaitu mempercepat laju erosi. Erosi yang demikian ini disebut “erosi
dipercepat” (accelerated erosion), artinya proses erosi kecepatannya sudah jauh melebihi kecepatan
proses pembentukan tanah. Jika keadaan sudah seperti ini, maka sudah saatnya kita berusaha
mengendalikan laju erosi sehingga dapat kembali pada batas keseimbangan alam, hal ini disebut “erosi
diperbolehkan” (permissible limit erosion).
Penentuan nilai batas erosi yang diperbolehkan (Edp) sangat sulit karena dipengaruhi oleh keadaan tanah
dan tujuan pemanfaatan tanah. Akan tetapi pada prinsipnya dapat dikemukakan bahwa nilai batas erosi
yang dapat diperbolehkan adalah nilai laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Dengan
kecepatan kehilangan tanah lebih kecil dari laju pembentukan tanah, maka diharapkan produktivitas tanah
tidak menurun. Wischmeierr dan Smith (1978) mengemukakan bahwa dalam penentuan nilai Edp harus
mempertimbangkan : (1) ketebalan lapisan tanah atas, (2) sifat fisik tanah, (3) pencegahan terjadinya
selokan, (4) penurunan bahan organik, dan (5) kehilangan zat hara tanaman.
Untuk menghitung nilai Edp di Indonesia dapat menggunakan prinsip dari Hammer (1981) yang
didasarkan pada kedalaman ekivalen dan kelestarian tanah, yaitu :
Kedalaman tanah ekivalen
Edp =

Kelestarian tanah

Kedalaman ekivalen diperoleh dengan mengalikan data kedalaman tanah (pengukuran di lapangan)
dengan faktor kedalaman (Tabel 11), sedangkan kelestarian tanah menggunakan kisaran 400 tahun.
Kedalaman tanah yang digunakan berupa kedalaman efektif yang menunjukkan tebalnya lapisan olah
tanah dari permukaan tanah sampai bahan induk atau sampai batas kedalaman tanah, di mana perakaran
tanaman tidak bisa menembusnya. Batas kedalaman efektif tanah ini bisa berupa bahan induk padas, cat
clay,gambut dan atau yang lain.

Kode Tanah
AQ
AD
AU
EQ
ER
EV
EO
ES
IN
IQ
IT
MW
MQ
MR
MD
MU
OQ
OH
OO
OU
SQ
SI
SH
SO
UQ
UH
UD
UU

Tabel 10. Faktor kedalaman ekivalen untuk 30 sub ordo tanah
Sub ordo
Kerusakan fisik
Kerusakan kimia
FaKtor kedalaman
Aqualf
M
L
0,90
Udalf
M
L
0,90
Ustalf
M
L
0,90
Aquent
M
L
0,90
Arent
L
L
1,00
Fluvent
L
L
1,00
Orthent
L
L
1,00
Psamment
L
L
1,00
Andept
L
L
1,00
Aquept
L
M
0,95
Tropept
L
L
1,00
Alboll
H
M
0,75
Aquoll
M
L
0,90
Rendoll
M
L
0,90
Udoll
L
L
1,00
Ustoll
L
L
1,00
Aquox
L
H
0,90
Humox
L
L
1,00
Orthox
L
H
0,90
Ustox
L
H
0,90
Aquod
L
H
0,90
Ferrod
L
M
0,95
Humod
L
L
1,00
Othod
L
M
0,95
Aquult
M
H
0,80
Humult
L
L
1,00
Udult
M
H
0,80
Ustult
M
H
0,80
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VD
VU

Udert
Estert

L
L

L
L

1,00
1,00

Tabel 11. Nilai batas erosi di perbolehkan berdasarkan kedalaman daerah perakaran (USDA-SCS, 1973)
Edp (Ton/ha/th)
Kedalaman perakaran
(cm)
Tanah terbaharui
Tanah tak terbaharui
< 25
2,2
2,2
25 – 51
4,5
2,2
51 – 102
6,7
4,5
102 – 152
9,0
6,7
> 152
11,2
11,2

FORM HASIL PERHITUNGAN Edp
Deskripsi Lokasi Pengamatan

Nilai Edp Lokasi Pengamatan
Kedalaman tanah (pengukuran)
Sub ordo

__________________________ mm

Faktor Kedalaman

__________________________ (___)

Kedalaman ekivalen

__________________________
Kedalam tanah (pengukuran) x faktor kedalaman
___________ x _____________
__________________________

Kelestarian tanah

Edp

400 tahun

Kedalaman tanah ekivalen
Kelestarian tanah

__________________________

_________________________(ton/ha/th)
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4.13 MENENTUKAN EROSI DI LAPANGAN
Adanya erosi pada suatu daerah dapat dengan mudah dikenali jika kita mengadakan pengamatan di
lapangan, baik pada waktu proses erosi sedang berlangsung (misalnya segera setelah hujan) atau pada
waktu tidak terjadi erosi. Adanya aliran air keruh pada saluran, parit dan sungai yang mengalir pada suatu
daerah pengamatan menunjukkan bahwa pada daerah tersebut terjadi erosi. Gejala erosi juga dapat
dengan mudah dikenali dengan terlihatnya alur, parit dan erosi massa. Peneliti konservasi tanah yang
berpengalaman, setelah melihat gejala tersebut, akan dengan mudah membuat prakiraan besarnya erosi
yang telah terjadi.
Adanya akar tanaman pohon yang terbuka, terlihatnya lapisan padas (batu-batuan) juga merupakan gejala
adanya kehilangan lapisan-lapisan tanah di atas. Jika penelitian konservasi tanah membandingkan tanah
tersebut dengan profil tanah yang relatif tidak tererosi pada areal yang sama maka ia akan mampu
membuat perkiraan secara kuantitatif tanah yang tererosi.
Berdasarkan gejala erosi yang telah ada, LPT (1967) Bogor menggolongkan erosi berdasarkan jenis dan
tingkatan yaitu :
JENIS EROSI :
e1 Sebagian kecil tanah lapisan atas (Horison A) telah tererosi, perlu diusahakan
pencegahan erosi
e2 Sebagian besar tanah lapisan atas (Horison A) telah tererosi : lapisan olah (Horison
Ap) tercampur dengan lapisan dibawahnya (Horison B atau C), pemakaian tanah
tidak mengalami perubahan
e3 Semua lapisan atas (Horison A) telah tererosi, pengolahan tanah telah sampai di
lapisan bawah (Horison B atau C). Untuk mencegah erosi perlu diadakan tindakan
lebih sempurna (Membuat teras, mempengaruhi pemakaian tanah)
e4 Sebagian besar solum tanah telah tererosi, sebaiknya dihutankan

TINGKATAN EROSI :
Sebagian Horison A (Lapisan I) hilang dan di setempat terdapat parit-parit sebagai
Erosi Ringan
gejala timbulnya erosi parit (e1 dan e2)
Seluruh horison A (lapisan I) telah hilang dan banyak parit-parit sebagai akibat erosi
Erosi Sedang
parit (e3)
Sebagian besar solum tanah lenyap dan di setempat-setempat terdapat alur-alur
Erosi Berat
sebagai gejala timbulnya erosi alur (e4)
Carson dan Utomo (1986) mengemukakan bahwa pengamatan langsung erosi pada waktu sedang atau
segera setelah hujan lebat dalam waktu yang lama merupakan Metode yang cukup dapat dipercaya dan
mudah dilaksanakan. Namun, selain pengamatan secara langsung di lapangan dengan menggunakan
Metode LPT (1967) Bogor, pendugaan erosi atau besarnya kehilangan tanah dapat pula dihitung dengan
menggunakan persamaan yang melibatkan semua faktor yang mempengaruhi erosi yaitu erosivitas,
erodibilitas, panjang dan kemiringan lereng dengan rumus sebagai berikut :

A=RxKxLxSxCxP
Keterangan :
A
=Jumlah tanah yang hilang (ton/ha/tahun)
R
= Indeks erosivitas hujan
K
= Faktor erodibilitas tanah
L
= Faktor panjang lereng
S
= Faktor kemiringan lereng
C
= Faktor tanaman
P
= Faktor Pengelolaan
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut di atas, akan dihasilkan besarnya kehilangan
tanah pada suatu lahan dalam ton/ha/tahun.
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Lal (1979), menghubungkan pengaruh kemiringan lereng terhadap besarnya erosi atau kehilangan tanah
(Tabel 13) dan juga menghubungkan panjang lereng dan kemiringan lereng terhadap erosi atau besarnya
kehilangan tanah (Tabel 14).
Tabel 12. Pengaruh kemiringan lereng terhadap erosi
Kemiringan (%)
Kehilangan tanah (ton/ha)
1
0,8
5
4,27
10
4,27
15
29,80
Tabel 13. Pengaruh panjang dan kemiringan lereng terhadap erosi (ton/ha)
Panjang Lereng (m)
Kemiringan
(%)
5
10
12,5
15
20
37,5
10
82,1
101,9
134,9
107,1
74,5
118,6
15
52,6
72,8
44,6
100,4
126,8
52,5
Rata-rata
67,4
87,4
89,8
103,8
100,7
85,6
Setelah diketahui besarnya kehilangan tanah setiap terjadi erosi, maka dapat disusun kelas bahaa erosi
seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 14. Kelas bahaya erosi yang digunakan di Indonesia (Dephut, 1985)
Laju erosi (ton/ha/th)
Kelas
Keterangan
0 – 15
I
Sangat Ringan
15 – 60
II
Ringan
60 – 180
III
Sedang
180 – 480
IV
Berat
> 480
V
Sangat Berat
Selanjutnya dapat dilakukan penilaian klasifikasi tingkat bahaya erosi untuk menyusun rekomendasi
menurunkan bahaya erosi.

Erosi
Kedalaman Tanah
(cm)
A Dalam
> 90
B Sedang
60 – 90
C Dangkal
30 – 60
D Sangat Dangkal
< 30
Keterangan :
SR
= Sangat Ringan
R
= Ringan

Tabel 15. Klasifikasi tingkat bahaya erosi
Kelas Bahaya Erosi (ton/ha/th)
I
II
III
IV
( < 15)
(15 – 60)
(60 – 180)
(180 – 480)

V
( > 480)

SR

R

S

B

SB

R

S

B

SB

SB

S

B

SB

SB

SB

B

SB

SB

SB

SB

S
SB

= Sedang
= Sangat Berat

B

= Berat
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FORM PERHITUNGAN BESARNYA EROSI

Nilai Edp = __________
R

=

__________

K

=

__________

L

=

__________

S

=

__________

C

=

__________

P

=

__________

A

=

RxKxLxSxCxP

=

_________________

=
=

_________________

_________________ (ton/ha/tahun)

Perbandingan besarnya nilai erosi (perhitungan) dengan
kemiringan lereng

Perbandingan besarnya nilai erosi (perhitungan) dengan
panjang lereng

Perbandingan besarnya nilai erosi (perhitungan) dengan
Edp
Kelas bahaya erosi

Klasifikasi tingkat bahaya erosi

Usaha penurunan bahaya erosi
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MATERI IV
TEKNIK PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN KOSERVASI TANAH
DAN AIR TINGKAT DETAIL
Tujuan: Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat detail
 Membuat sket lapangan untuk perencanaan konservasi tanah (18)
 Pembagian SPL dilapangan (19)
 Mampu menetapkan Edp di lapangan (20)
 Mengevaluasi perlakukan konservasi tanah secara vegetatif dan mekanis dan memberikan
rekomendasi perbaikan konservasi tanah: pada skala petak tindakan vegetatif, sistem terras,
sistem konservasi dan pembuangan air yang berlebihan, evaluasi sistem saluran, bangunan
terjunan (21)
 Membuat sket / gambar dan penjelasannya tentang rekomendasi konservasi tanah dan air baik
dengan teknologi vegetatif dan mekanis (22)

5.1 Pengantar
Menggambar peta lahan untuk perencanaan konservasi tanah dan air secara detail dimaksudkan
mahasiswa memiliki kemampuan untuk memfasilitasi masyarakat desa untuk memetakan lahannya secara
partisipatif. Peta lahan ini diharapkan dapat menggambarkan tata-letak unsur-unsur yang terdapat pada
lahan yang digarapnya di atas media kertas agar secara transparan dapat diketahui oleh masyarakat luas
tentang kondisi dan situasi aktual lahan DAS Mikro, lebih lanjut peta tersebut dapat dipergunakan sebagai
alat bantu dalam perencanaan rehabilitasi dan pengembangan pemanfaatan lahan DAS Mikro.

Unsur batas yang digambarkan oleh mahasiswa pada peta lahan didasarkan pada kondisi yang ada di
lapangan serta tidak bermaksud untuk menjustifikasikan status lahan.
Dalam kerja nyata, untuk menghindari konflik status lahan yang dapat diakibatkan oleh hasil peta lahan
partisipatif ini, maka proses penggambaran peta lahan partisipatif, termasuk saat pengukuran lahan di
lapangan, kelompok masyarakat yang melaksanakan pemetaan lahan partisipatif perlu didampingi oleh
perangkat desa/ kelurahan.

PANDUAN PRAKTIKUM LAPANGAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBERDAYA LAHAN |

5.2 Tujuan
1. Mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar pemetaan partisipatif
2. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan survey menggunakan kompas dan meter ukur secara
sederhana
3. Mahasiswa dapat menggambarkan kondisi dilapangan dari hasil pengukuran dalam bentuk peta
4. Mahasiswa dapat membuat sket lapangan untuk perencanaan konservasi tanah
5. Mahasiswa dapat mengevaluasi perlakukan konservasi tanah secara vegetatif dan mekanis dan
memberikan rekomendasi perbaikan konservasi tanah: pada skala petak tindakan vegetatif,
sistem terras, sistem konservasi dan pembuangan air yang berlebihan, evaluasi sistem saluran,
bangunan terjunan.
6. Mahasiswa dapat membuat sket / gambar dan penjelasannya tentang rekomendasi konservasi
tanah dan air baik dengan teknologi vegetatif dan mekanis.

5.3 Hal-hal yang dipelajari
1. Teori dasar pemetaan
2. Menetukan arah penggambaran peta
3. Menentukan skala peta
4. Mengerti penggunaan alat survey pemetaan
5. Dapat menghitung luas lahan
6. Perancangan Konservasi Tanah dan Air tingkat detail

5.4 Waktu yang diperlukan


2 jam Praktek di lapangan menit dilanjutkan dengan Materi Ruang 2 kali jadwal tutorial

5.5 Alat dan bahan
1. Kompas ukur
2. Meteran Ukur 100 meter
3. Penggaris plastik ukuran 1 meter dan 30 cm
4. Kertas milimeter ukuran A0
5. Busur derajat 360
6. Busur derajat 180
7. Penggaris segitiga (siku)
8. Pensil 2B dan rautan
9. Karet penghapus
10. Kertas HVS
11. Clip Board
12. Tally sheet pengamatan
13. Spidol warna (12 warna)
14. Stabilo

5.6 Unsur-unsur yang ditampilkan dalam peta
Peta Lahan yang digambar akan menampilkan unsur-unsur yang dapat memberikan informasi tentang
kondisi lahan secara lengkap, adapun unsur-unsur yang ditampilkan adalah sebagai berikut:
1. Unsur Batas yang terdiri dari: Batas Penggunaan Lahan, Batas Penggarapan Lahan, Batas
Kepemilikan Lahan dan Batas Administrasi, dll.
2. Unsur Komunikasi yang terdiri dari; Jalan Aspal, Jalan Batu, Jalan Tanah, Jalan Setapak, Rel kereta
api, dll.
3. Unsur Air yang terdiri dari; Mata air, Saluran pembagi dan saluran pembungan air, bangunan
terjunan, chek dam, Sungai, Parit, Danau, Waduk, Situ, Kolam, Bendungan, Pintu air, dll.
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4. Unsur Bangunan yang terdiri dari: Rumah, Gardu, Saung, dll.
5. Unsur Sarana-Prasarana yang terdiri dari; Tiang listrik dan Jaringan listrik, Tiang telepon dan
Jaringan telepon, Tiang pemancar/relay telepon selular, dll.
6. Unsur Penggunaan lahan yang terdiri dari; Pekarangan, Kebun, Sawah Irigasi, Sawah Tadah hujan,
dll.
7. Unsur Tanaman yang terdiri dari, jenis dan letak tanaman pangan dan jenis dan letak tanaman
kayu-kayuan.
8. Unsur tindakan konservasi tanah dan air yang tela hada: tata letak dan dimensi teras, arah
pembuangan air, rorak, biopre, dll

5.7 Skala Peta
Skala Peta 1 : 2500; 1 : 1000; atau 1 : 500, tergantung dari kondisi luasan lahan yang terkecil. Namun
demikian, agar untuk memudahkan menggabungkan peta-peta yang dihasilkan oleh masing masing
kelompok, maka diperlukan adanya keseragaman penentuan skala peta yang untuk digunakan. Untuk itu
sebelum menggambar perlu dilakukan musyawarah untuk kesepakatan semua kelompok tentang skala
peta yang akan dipilih.
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5.8 Persyaratan teknis peta:
Suatu peta harus digambar mengikuti kaidah teknis, sehingga setiap pembaca peta akan dengan mudah
memahami setiap informasi yang digambarkan pada peta tersebut, diantaranya adalah;
1. Peta harus digambar dengan mempertimbangkan arah mata angin, di mana ketika peta dibaca,
maka pembaca peta akan merasa seolah-olah dalam posisi berdiri menghadap ke arah Utara. Jadi
arah mata angin di gambar peta adalah sbb: Utara ada di bagian ATAS, Timur ada di bagian KANAN,
Selatan ada di bagian BAWAH sedang Barat ada di bagian KIRI.
2. Unsur-unsur yang diletakkan pada peta digambar dengan simbol-simbol yang umum
dipergunakan sehingga dapat dimengerti oleh setiap pembaca peta.
3. Peta harus dilengkapi dengan ANOTASI yaitu keterangan tentang unsur-unsur yang terdapat pada
peta, di mana keterangan tersebut diletakkan langsung di dekat unsur yang digambarkan.
misalnya; wilayah, sungai, gunung/bukit, puncak ketinggian dll.
4. Peta juga harus memiliki garis GRID yaitu garis-garis horisontal (Lintang) dan vertikal (Bujur) yang
mempunyai interval jarak tertentu dihitung mulai sudut kiri bawah ke atas (Lintang) ke kanan
(Bujur). GRID berguna untuk mempermudah dalam memperkirakan jarak antar unsur yang
digambarkan oleh pembuat peta
5. Peta harus memiliki petunjuk SKALA peta yang dapat digambarkan dalam bentuk balok skala atau
dalam bentuk angka. Skala adalah perbandingan ukuran unsur SESUNGGUH-nya di lapangan
dengan ukuran GAMBAR yang mewakilinya di peta, sebagai contoh; unsur jalan yang mempunyai
panjang 100 m (10,000 cm) pada peta yang mempunyai skala 1 : 1 000 digambar 10 cm.
6. Sekalipun peta digambar dengan mempertimbangkan arah mata angin (No. 1 di atas), peta tetap
harus dilengkapi dengan simbol arah UTARA yang dapat digambar menjadi satu dengan petunjuk
skala, sebagai contoh dapat dilihat Gambar 2 di bawah,
U

U
atau

0

250

500

meter

Skala 1 : 1000

Gambar 2. Contoh penggambaran simbol utara dan petunjuk skala peta
Peta harus memiliki LEGENDA, yaitu daftar keterangan tentang simbol-simbol yang mewakili unsur-unsur
yang digambar dan dilengkapi dengan informasi tentang pembuat dan tanggal pembuatannya serta judul
peta.

5.9 Peralatan dan bahan:
Peralatan dan bahan untuk menggambar peta lahan disesuaikan dengan tahap pelaksanaannya.

5.10 Menggambar Peta Lahan
Menggambar peta lahan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu; melakukan pengukuran unsur-unsur lahan di
lapangan dan melakukan pemetaan unsur-unsur lahan di atas kertas.

A. Pengukuran unsur-unsur lahan di lapangan
Peralatan yang diperlukan:
1. Kompas
2. Klinometer atau penggantinya.
3. Pita Ukur panjang 25/ 50 meter.
4. Patok bambu panjang (1.5 meter) yang diberi warna terang/ merah pada ujung atasnya agar bisa
terlihat dari jauh, sebanyak 3 batang,
5. Patok bambu pendek (30 cm) secukupnya.
6. Parang atau Golok, untuk memangkas semak yang menghalangi pandangan.
7. Alat pencatat yang terdiri dari Clip-board, Tabel pencatatan, Pensil HB dan karet penghapus.
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Metode Pengukuran:
1. Pengukuran unsur-unsur lahan dilakukan dengan cara mengelilingi lahan dengan menyusuri batas
lahan, di mana pada setiap posisi tertentu yaitu tergantung pada kondisi dan bentuk lahan serta
terdapat unsur-unsur yang perlu dipetakan, maka posisi tersebut akan ditetapkan sebagai titik
untuk melakukan pengukuran, yang selanjutnya dari titik-titik tersebut dilakukan pengamatan dan
pencatatan setiap unsur yang berada di sekitarnya.
Adapun posisi-posisi yang perlu ditentukan adalah sebagai berikut:


Pada posisi terdapat perubahan arah atau kelokan batas lahan



Pada posisi terdapat perubahan kecuraman lereng



Pada posisi yang didekatnya terdapat obyek-obyek penting, misalnya pohon, sungai,
pondok/ saung, batu besar dll.

2. Pengukuran lahan diikatkan pada suatu posisi yang disebut sebagai ”Titik Ikat”. Titik ikat berguna
sebagai petunjuk keberadaan lahan tersebut terhadap lingkungannya sehingga setelah lahan
tersebut dipetakan, mudah untuk ditemukan kembali. Untuk itu, posisi yang ditetapkan sebagai
titik ikat harus memilih suatu unsur yang berada di dekat dengan lahan dan harus bersifat
permanen. Bilamana mungkin unsur yang ditetapkan sebagai titik ikat merupakan suatu tanda/
patok pedoman pengukuran lahan resmi, misalnya patok BPN, patok Bakosurtanal atau patok
Jantop. Namun demikian, apabila unsur ini tidak terdapat di lapangan, unsur-unsur lain yang
penting misalnya persimpangan jalan, pertemuan 2 sungai, tiang listrik, tiang pancang dan lainnya
dapat juga dipergunakan sebagai titik ikat lahan.

Pembagian tugas anggota kelompok:
Setiap kelompok pengukur lahan sekurang-kurangnya harus mempunyai 4 orang anggota yang masingmasing mempunyai tugas yang berbeda, yaitu sebagai berikut;


Ketua kelompok, bertugas memimpin pelaksanaan pengukuran, di mana tugasnya
termasuk memimpin musyawarah dalam menentukan titik-titik posisi dan unsur-unsur
yang harus dicatat dan diukur untuk ditampilkan dalam peta, serta mengontrol petugas
Pembaca alat, apabila dirasakan hasil bacaannya meragukan.



Pembaca Alat, bertugas membaca alat ukur yang terdiri dari; Kompas, Klinometer dan Pita
ukur.



Target-man, bertugas menarik ujung pita ukur dari titik awal ke titik depan dan bersama
dengan Ketua kelompok bertugas memasang dan mengganti patok sesuai keperluan
pengukuran.



Pencatat, bertugas mencatat kode titik yang ditentukan oleh Pimpinan pengukuran dan
mencatat nilai-nilai pengukuran yang dibaca oleh Pembaca Alat ukur.

Langkah persiapan:
1. Pencatat menyiapkan tabel pengukuran pada kertas A4, di mana tabel tersebut mempunyai
kolom-kolom yang dijelaskan di bawah:


Kolom “No.” diisi dengan nomor urut titik pengukuran



Kolom “Titik Awal” diisi dengan kode titik pada posisi awal pengukuran, misalnya P0, P1, P2
dan seterusnya.



Kolom “Titik Depan” diisi dengan kode titik posisi berikutnya yang diukur dari titik awal,
misalnya P1, P2, P3, P1-1, P1-2 dan seterusnya



Kolom “Jarak Lapangan” diisi dengan nilai hasil pengukuran yang didapat dari pembacaan pita
ukur dalam satuan meter.



Kolom “Arah” diisi arah mata angin hasil pembacaan Kompas, dalam satuan derajat (°).



Kolom “Lereng” diisi dengan nilai kmiringan lahan hasil pengukuran dengan Klinometer, dalam
satuan derajat (°)



Kolom “Cosinus α“ diisi factor pengali untuk mendapatkan jarak datar, kolom ini diisi pada
persiapan pemetaan.
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Kolom “Jarak datar” didisi dengan nilai jarak yang akan digambarkan pada peta. Nilai jarak
datar didapatkan berdasarkan nilai jarak lapangan dengan mempertimbangkan nilai lereng.
Penjelasan mengenai jarak datar akan dijelaskan pada bab pemetaan, kolom ini diisi pada
persiapan pemetaan.



Kolom “Tangen α“ diisi dengan factor pengali untuk mendapatkan nilai Beda tinggi, kolom ini
diisi pada persiapan pemetaan.



Kolom “Beda tinggi” diisi dengan nilai perbedaan tinggi dari titik awal dan titik depan, kolom
ini diisi pada persiapan pemetaan.



Kolom ”Keterangan” diisi catatan/ informasi tentang titik posisi yang dicatat pada kolom
”Kode Titik”.

2. Ketua kelompok menyiapkan semua peralatan ukur dan membagi ke petugas sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya:


Alat pencatat menjadi tanggung jawab Pencatat.



Kompas, Klinometer dan Pita Ukur menjadi tanggung jawab Pembaca Alat.



Patok menjadi tanggung jawab Ketua kelompok



Parang/ Golok menjadi tanggung jawab Target-man.

Pelaksanaan pengukuran lahan:
1. Ketua kelompok memimpin anggotanya bermusyawarah menentukan suatu posisi sebagai titik
ikat lahan, selanjutnya Ketua kelompok dibantu oleh Target-man memasang patok panjang pada
posisi ini. Setelah patok terpasang, Pencatat melakukan pencatatan informasi tentang titik ini,
karena titik ini tidak menjadi bagian dari lahan, maka titik ini diberikan kode titik P0. Contoh
informasi titik P0 yang harus dicatat pada kolom keterangan adalah sebagai berikut: simpang tiga
jalan Perhutani-Bengkok Desa dengan jalan desa.
2. Ketua kelompok selanjutnya menentukan posisi titik awal pengukuran yang diberi kode titik P1
dan memasang patok panjang pada posisi ini. Untuk memudahkan pengukuran biasanya titik P1
dipilih di posisi sudut lahan, selanjutnya pengukuran dilakukan sebagai berikut;


Target-men berjalan dari titik P0 dengan menarik ujung pita ukur yang pangkalnya
dipegang oleh Pembaca Alat menuju ke titik P1.



Pembaca Alat yang memegang rol pita ukur mengencangkan tarikan pita ukur, selanjutnya
membaca jarak yang dihasilkan pita ukur dan Pencatat menuliskan nilai yang dibacakan
oleh Pembaca Alat ke dalam tabel.



Pembaca Alat kemudian membidikkan Kompas ke arah P1 untuk mendapatkan nilai arah
mata angin dan menyebutkannya untuk dicantumkan pada tabel oleh petugas Pencatat.



Pembaca Alat melanjutkan pekerjaannya dengan membidikkan Klinometer ke arah P1 nilai
arah lereng, yang selanjutnya nilai tersebut dituliskan pada tabel oleh petugas Pencatat.



Selesai pencatatan, patok P0 dapat dilepas kemudian Ketua kelompok, Pembaca Alat dan
Pencatat berjalan menuju ke posisi P1

Di posisi P1 Ketua kelompok mengamati keadaan sekitar, dan memusyawarahkan dengan anggota
untuk mempertimbangkan apakah ada unsur-unsur penting yang perlu ditampilkan dalam peta,
apabila ada, maka unsur ini akan diukur dan dicatat dari titik P1. Sebagai contoh; misalnya
ditemukan adanya unsur pohon yang terdapat pada lahan dan perlu ditampilkan dalam peta,
karena unsur pohon ini akan diukur dari titik P1 maka Ketua kelompok dapat menetapkan kode
titik untuk pohon ini sebagai: P1-1, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan pencatatan
unsur pohon tersebut;


Target-men berjalan dari titik P1 ke titik P1-1 (pohon) dengan menarik ujung pita ukur dan
berdiri tegak di posisi ini.



Pembaca Alat yang memegang rol pita ukur mengencangkan tarikan pita ukur, selanjutnya
membaca jarak yang dihasilkan pita ukur dan Pencatat menuliskan nilai yang dibacakan
oleh Pembaca Alat ke dalam tabel.



Pembaca Alat secara berurutan kemudian membidikkan Kompas dan Klinometer ke arah
Target-men untuk mendapatkan nilai arah dan lereng, yang selanjutnya nilai-nilai tersebut
dituliskan pada tabel oleh Pencatat.
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Selain menuliskan nilai-nilai yang disebutkan oleh Pembaca Alat, Pencatat harus pula
menuliskan informasi tentang pohon yang diukur, misalnya; pohon JATI, lingkar batang 55
cm, tinggi kira-kira 20 meter

Apabila terdapat unsur lain yang dipertimbangkan perlu digambarkan dalam peta, maka langkahlangkah di atas dapat diaplikasikan pada unsur berikutnya.
Setelah selesai mengukur dan mencatat unsur-unsur yang perlu dari titik P1 maka pengukuran
lahan dapat dilanjutkan dengan menentukan posisi titik P2 yang berada pada batas lahan.
3. Ketua kelompok menentukan posisi berikutnnya untuk memasang patok berdasarkan Metode
pengukuran yang disebutkan di atas, dan memberikan kode titik P2 pada posisi ini, selanjutnya
pengukuran dilakukan;


Target-men berjalan dari titik P1 ke P2 dengan menarik ujung pita ukur dan berdiri tegak
menghadap ke arah P1 di belakang patok P2.



Pembaca Alat yang memegang rol pita ukur mengencangkan tarikan pita ukur, dilanjutkan
dengan membaca jarak yang dihasilkan pita ukur dan Pencatat menuliskan nilai yang
disebutkan oleh Pembaca Alat ke dalam tabel.



Pembaca Alat secara berurutan kemudian membidikkan Kompas dan Klinometer ke arah
Target-men untuk mendapatkan nilai arah dan lereng, yang selanjutnya nilai-nilai tersebut
dituliskan pada tabel oleh Pencatat.



Selesai pencatatan, kemudian Ketua kelompok, Pembaca Alat dan Pencatat berjalan
menuju ke posisi P2. Catatan: patok P1 tidak dilepas, karena akan dipergunakan sebagai
tujuan akhir pengukuran yang mengelilingi lahan.

Sebagaimana ketika berada di titik P1, Di titik P2 Ketua kelompok mengamati keadaan sekitar,
dan memusyawarahkan dengan anggota untuk mempertimbangkan apakah ada unsur-unsur
penting yang perlu ditampilkan dalam peta, apabila ada, maka unsur ini akan diukur dan dicatat
dari titik P2, dengan pemberian kode titik berdasarkan P2, misalnya P2-1, P2-2, P2-3 dan
seterusnya. Namun apabila diputuskan tidak ada unsur di sekitar P2 yang perlu diukur dan
dicatat, maka pengukuran lahan dapat dilanjutkan ke posisi titik P3.
4. Ketua kelompok menentukan posisi titik baru dan memberikan kode titik P3 pada posisi ini,
selanjutnya pengukuran dilakukan;


Target-men berjalan dari titik P2 ke P3 dengan menarik ujung pita ukur dan berdiri tegak
menghadap ke arah P2 di belakang patok P3.



Pembaca Alat yang memegang rol pita ukur mengencangkan tarikan pita ukur, dilanjutkan
dengan membaca jarak yang dihasilkan pita ukur dan Pencatat menuliskan nilai yang
disebutkan oleh Pembaca Alat ke dalam tabel.



Pembaca Alat secara berurutan kemudian membidikkan Kompas dan Klinometer ke arah
Target-men untuk mendapatkan nilai arah dan lereng, yang selanjutnya nilai-nilai tersebut
dituliskan pada tabel oleh Pencatat.



Selesai pencatatan, kemudian Ketua kelompok mencabut patok panjang P2 dan
menggantikannya dengan patok pendek. Selanjutnya bersama dengan petugas Pembaca
Alat dan Pencatat berjalan menuju ke posisi P3.



Sebagaimana ketika berada di titik P2, Di titik P3 Ketua kelompok mengamati keadaan
sekitar, dan memusyawarahkan dengan anggota untuk mempertimbangkan apakah ada
unsur-unsur penting yang perlu ditampilkan dalam peta, apabila ada, maka unsur ini akan
diukur dan dicatat dengan cara seperti ketika mengukur unsur-unsur di sekitar titik
sebelumnya.

5. Demikian selanjutnya langkah-langkah pengukuran dilakukan, dan karena Metode pengukuran
dilakukan dengan mengelilingi lahan, maka pengukuran akan berakhir ke titik P1.

Contoh hasil pengukuran dapat dilihat pada halaman berikut
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran di lapangan:
 Untuk meminimalkan kesalahan pembacaan lereng, maka patok panjang harus dipasang sama
tinggi satu sama lainnya.
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Untuk meminimalkan kesalahan pembacaan arah, maka kompas sebaiknya diletakkan di atas
patok dan menjauhkan benda-benda yang memiliki medan magnit, misalnya benda yang terbuat
dari logam.



Untuk menghindari kesalahan pembacaan alat ukur, maka Ketua kelompok harus selalu
memperhatikan nilai-nilai yang disebutkan oleh petugas Pembaca Alat dan dan nilai-nilai yang
ditulis oleh petugas Pencatat, sementara itu apabila di rasa ada kesalahan baca dan tulis, semua
anggota kelompok dapat membantu mengkoreksi.
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Contoh hasil pengukuran Lahan di lapangan
Tabel Pengukuran Lahan
Blok:

______________

Penggarap:

___________________

Dusun:

__________________

Pemilik:

___________________

Desa:

______________

No

Titik
Awal

Titik
Depan

Jarak
Lapangan
(m)

Arah
(°)

Lereng
(°)

Cosinus
α

Jarak
Datar (m)

Tangen
α

Beda
Tinggi
(m)

Keterangan
Simpang tiga jalan batas perhutani-bengkok
pamong dengan jalan desa

1

P0

2

P0

P1

10.2

80

0

3

P1

P1-1

4.3

69

0

4

P1

P1-2

5.7

133

0

5

P1

P2

19.6

45

0

6

P2

P3

21.2

94

-4

7

P3

P4

15.8

145

-6

8

P4

P5

18.3

241

+5

Tebing Sungai

9

P5

P6

23.8

219

+3

Tebing Sungai

10

P6

P7

13.6

276

+2

Persilangan Jalan Setapak dgn Tebing Sungai

11

P7

P8

13.4

13

0

Jalan Setapak ke Sungai

12

P8

P1

14

350

0

Tepi Jalan

P1-1: Pohon JATI, lingkar batang 55 cm, tinggi
sekitar 20 m
P1-2: Batu Kali ukuran 2 x 1 meter, tinggi 1
meter
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B. Pemetaan unsur-unsur lahan di atas kertas

Sumber gambar: Yayasan FIELD
Peralatan yang diperlukan:
1. Kertas milimeter blok ukuran A0 (119 x 84 cm), atau kerta gambar/ karton manila warna putih.
2. Busur derajat 360°.
3. Penggaris segitiga 30 cm (sepasang).
4. Mistar panjang 100 cm.
5. Pensil HB dan rautan pensil.
6. Karet penghapus.
7. Spidol warna 1 set (merah, biru, hijau dan hitam).
8. Crayon warna 1 set.
9. Daftar Cosinus dan Tangen sudut lereng (α).
10. Kalkulator sederhana, untuk menghitung Jarak Datar dan Beda Tinggi.
Metode Pemetaan:
Memindahkan nilai-nilai hasil pengukuran unsur-unsur beserta informasinya yang dicatat pada tabel
pengukuran ke atas kertas, sehingga menghasilkan peta lahan berdasarkan kaidah-kaidah teknis
peta.
Perlu diketahui, bahwa jarak hasil pengukuran lahan di lapangan (jarak lapang) merupakan jarak
nyata di lapangan yang mempunyai permukaan bidang yang tidak rata, tentu saja jarak lapang tidak
dapat langsung digambarkan langsung ke atas kertas yang mempunyai permukaan bidang yang rata.
Dengan demikian diperlukan penyesuaian jarak dari jarak lapang menjadi jarak datar yang dapat
digambarkan ke atas kertas
PANDUAN PRAKTIKUM LAPANGAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBERDAYA LAHAN | 44

Dengan memanfaatkan formula-formula ilmu ukur segitiga (trigonometri), maka dari hasil
pengukuran lapangan, baik jarak lapang maupun sudut lereng, maka jarak datar dan beda tinggi
dapat dihitung.
Langkah persiapan:
1. Siapkan semua peralatan termasuk kertas milimeter blok, yaitu kertas berwana dasar putih
dan mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal, berwarna lain (merah, hijau, biru atau
kuning). Jarak antara garis tersebut sebesar 1 m. Pada setiap jarak 5 mm terdapat garis yang
dicetak lebih tebal dibanding garis jarak 1 mm, kemudian setiap jarak 10 mm (1 cm) garis
dicetak lebih tebal lagi, sehingga memudahkan pembacaan jarak pada kertas tersebut. Ukuran
kertas yang dibutuhkan sebesar 119 x 84 cm (A0). Apabila tidak tersedia kertas milimeter blok,
peta bisa digambar dengan menggunakan kertas gambar atau karton manila warna putih.
2. Tarik garis untuk membuat garis tepi peta dengan spidol hitam serta membagi ruangan peta
dan komponen peta lain dengan ukuran pembagian ruangan sebagaimana dapat dilihat pada
gambar 3.
3. Buat garis Grid dengan jarak 5 cm dengan menggunakan pensil. Bila menggunakan kertas
milimeter blok cukup dengan menebalkan garis 10 mm pada setiap jarak 50 mm.
4. Rencanakan skala peta yang akan digambar, pada umumnya skala peta lahan dapat dibuat
dalam tiga skala, yaitu 1 : 2 500, 1 : 1 000 dan 1 : 500. Pemilihan skala tergantung luasan-luasan
petak yang akan digambar. Apabila petak-petak yang akan digambar mempunyai luasan yang
kecil, peta sebaiknya digambar dalam skala 1 : 500, sebaliknya bila luasannya besar maka peta
dapat dibuat dalam skala 1 : 2 500. Sementara itu bila luasan petak-petaknya sedang, maka
peta dapat dibuat dalam skala 1 : 1 000.
5. Siapkan tabel pengukuran lahan dan isi kolom Cosinus α dan Tangen α dengan memanfaatkan
Tabel Cosinus Sudut Lereng dan Tabel Tangen Sudut. Lanjutkan dengan mengisi kolom Jarak
Datar dan Beda Tinggi, dengan formula sbb:


Jarak Datar = Jarak Lapang x Cosinus α



Beda Tinggi = Jarak Datar x Cosinus α

Dengan mengisi kolom Cosinus α, Jarak Datar, Tangen α dan Beda tinggi, maka contoh Tabel
Pengukuran akan terlihat sebagaimana terlihat pada halaman berikut.

Gambar 3. Pembagian Ruangan Peta
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6. Tuliskan setiap garis Grid dimulai dari nilai 0 (nol) pada sudut kiri bawah peta dan tambahkan
nilai setiap garis Grid dengan interval nilai tergantung dengan skala peta, yaitu sebesar:


125 meter untuk skala 1 : 2 500



50 meter untuk skala 1 : 1 000



25 meter untuk skala 1 : 500

Lihat contoh, pada gambar 4
Skala 1 : 2 500

Skala 1 : 1 000

Skala 1 : 500

0

0

0

50

25

25

50

100

125

50

50

250

100

125

250

Gambar 4. Interval nilai grid sesuai skala peta
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Contoh hasil pengukuran Lahan di lapangan dilengkapi dengan hasil perhitungan Jarak Datar dan Beda tinggi
Tabel Pengukuran Lahan
Blok:

CIMALAYA______________

Penggarap:

ASEP__________________

Dusun:

CIJAMBE__________________

Pemilik:

ASEP __________________

Desa:

SUKAMULYA______________

No

Titik
Awal

Titik
Depan

Jarak
Lapangan
(m)

Arah
(°)

Lereng
(°)

Cosinus
α

Jarak
Datar (m)

Tangen
α

Beda
Tinggi
(m)

Keterangan

Simpang tiga jalan Cibeureum-Cikoneng
dengan jalan desa Sukajaya

1

P0

2

P0

P1

10.2

80

0

1.00

10.2

0.00

0.00

3

P1

P1-1

4.3

69

0

1.00

4.3

0.00

0.00

P1-1: Pohon JATI, lingkar batang 55 cm, tinggi
sekitar 20 m

4

P1

P1-2

5.7

133

0

1.00

5.7

0.00

0.00

P1-2: Batu Kali ukuran 2 x 1 meter, tinggi 1
meter

5

P1

P2

19.6

45

0

1.00

19.6

0.00

0.00

6

P2

P3

21.2

94

-4

0.9976

21.15

-0.0699

-1.48

7

P3

P4

15.8

145

-6

0.9945

15.71

-0.1051

-1.65

8

P4

P5

18.3

241

+5

0.9962

18.23

0.0875

1.49

Tebing Sungai Cijati
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Titik
Awal

Titik
Depan

Jarak
Lapangan
(m)

Arah
(°)

Lereng
(°)

9

P5

P6

23.8

219

+3

0.9986

23.77

0.0524

1.21

Tebing Sungai Cijati

10

P6

P7

13.6

276

+2

0.9993

13.59

0.0349

0.43

Persilangan Jalan Setapak dgn Tebing Sungai
Cijati

11

P7

P8

13.4

13

0

1.00

13.4

0.00

0.00

Jalan Setapak ke Sungai Cijati

12

P8

P1

14

350

0

1.00

14

0.00

0.00

Tepi Jalan Cibeureum-Cikoneng

No

Cosinus
α

Jarak
Datar (m)

Tangen
α

Beda
Tinggi
(m)

Keterangan
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Langkah menggambar peta:
1. Posisikan diri seolah menghadap ke arah UTARA.
2. Dengan menggunakan pensil gambarkan titik ikat P0 pada kertas berdasarkan catatan yang
terdapat tabel pengukuran. Agar lahan yang dipetakan dapat tergambar di tengah ruang peta,
maka penempatan titik ikat P0 pada kertas dapat mengikuti beberapa pedoman dengan
memperhatikan arah P1 ke P2 yang tercatat pada tabel dan arah keliling pengukuran, yaitu
sebagai berikut:


Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Utara (sekitar 0° atau 360°) dan keliling
pengukuran searah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian Bawah-Kiri
ruang peta (Barat Daya).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Utara (sekitar 0° atau 360°) dan keliling
pengukuran berlawanan arah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian
Bawah-Kanan ruang peta (Tenggara).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Timur (sekitar 45°) dan keliling pengukuran
searah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian Atas-Kiri ruang peta (Barat
Laut).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Timur (sekitar 45°) dan keliling pengukuran
berlawanan arah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian Bawah-Kiri ruang
peta (Barat Daya).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Selatan (sekitar 180°) dan keliling
pengukuran searah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian Atas-Kanan
ruang peta (Timur Laut).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Selatan (sekitar 180°) dan keliling
pengukuran berlawanan arah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian
Atas-Kiri ruang peta (Barat Laut).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Barat (sekitar 270°) dan keliling pengukuran
searah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian Bawah-Kanan ruang peta
(Tenggara).



Bila arah P1 ke P2 cenderung menghadap ke Barat (sekitar 270°) dan keliling pengukuran
berlawanan arah dengan jarum jam, maka titik P0 akan berada di bagian Atas-Kanan
ruang peta (Timur Laut).

3. Tarik garis vertikal sejajar Grid melewati titik P0, kemudian dari titik P0 gunakan busur derajat
untuk mendapatkan arah titik P1 sesuai dengan catatan pada tabel pengukuran. Perlu diingat saat
menggunakan busur derajat, karenan posisi 0° pada busur derajat harus selalu berada di bagian
atas (titik 0° mewakili arah utara) maka posisi 0° dan 180° harus diatas garis vertikal yang baru
dibuat.
4. Tarik garis dari titik P0 ke arah yang ditunjukan oleh busur derajat sepanjang nilai yang dicatat
pada tabel pengukuran di lapangan pada kolom Jarak Datar dengan memperhitungkan skala yang
ditentukan pada penggambaran peta untuk mendapatkan letak titik P1. Sebagai contoh:


Peta digambar pada skala 1 : 500



Jarak P0 ke P1 sepanjang 10.2 meter =1020 cm



Maka garis yang akan digambar pada peta adalah, 1020 : 500 = 2.04 cm

5. Tuliskan ANOTASI titik P1 dilengkapi dengan nilai beda tinggi yang didapat dari tabel pengukuran
pada kolom Beda Tinggi, sebagai berikut:
P1 ; BT= 0
Artinya: titik tersebut adalah posisi titik P1 yang mempunyai perbedaan tinggi dari titik
sebelumnya 0 meter.
6. Demikian selanjutnya, ulangi langkah ke 3 s/d 5 di atas secara berurutan untuk menggambarkan
letak titik-titik yang didapat dari hasil pengukuran di lapangan, sampai kembali pada titik P1, maka
di atas kertas akan tergambarkan bentuk lahan yang diukur di lapangan, sebagaimana terlihat
pada Gambar 4 di bawah.
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Gambar 5. Contoh peletakan titik pengukuran di lapangan pada kertas gambar
7. Penggambaran peta lahan dilanjutkan dengan melengkapi dengan menggambarkan unsur-unsur
yang ada dengan menggunakan simbol-simbol yang mudah dimengerti. Ketika gambar telah
sesuai dengan kondisi lapangan, maka garis-garis gambar peta dapat di tegaskan dengan
menggunakan spidol, dan di warnai sesuai dengan warna-warna yang cocok dengan unsur yang
digambarkan.
8. Selanjutnya peta dilengkapi dengan ANOTASI dan LEGENDA, serta keterangan-keterangan yang
diperlukan berdasarkan persyaratan teknis peta.

C. Membuat Sket Kondisi Konservasi Tanah Saat ini
1. Bila batas peta telah dibuat atau anggota kelompok yang lain (5-6 orang lainnya) melakukan sket
kasar kondisi batas yang dipetakan;
2. Melakukan pengamatan dan memetakan unsur-unsur yang ditampilkan dalam peta antara lain:


Unsur Batas yang terdiri dari: Batas Satuan Pemetaan Lahan untuk Kemampuan Lahan, Batas
Penggunaan Lahan, Batas Penggarapan Lahan, Batas Kepemilikan Lahan dan Batas
Administrasi, dll.



Unsur Air yang terdiri dari; Mata air, arah dan saluran pembagi dan arah dan saluran
pembuangan air, bangunan terjunan, chek dam, Sungai, Parit, Danau, Waduk, Situ, Kolam,
Bendungan, Pintu air, dll.



Unsur Komunikasi yang terdiri dari; Jalan Aspal, Jalan Batu, Jalan Tanah, Jalan Setapak, Rel
kereta api, dll.



Unsur Tanaman yang terdiri dari, jenis dan letak tanaman pangan dan jenis dan letak tanaman
kayu-kayuan.



Unsur Penggunaan lahan yang terdiri dari; Pekarangan, Kebun, Sawah Irigasi, Sawah Tadah
hujan, dll.



Unsur tindakan konservasi tanah dan air yang telah ada: tata letak dan dimensi teras, arah
pembuangan air, rorak, biopre, dll



Unsur Bangunan yang terdiri dari: Rumah, Gardu, Saung, dll.



Unsur Sarana-Prasarana yang terdiri dari; Tiang listrik dan Jaringan listrik, Tiang telepon dan
Jaringan telepon, Tiang pemancar/relay telepon selular, dll.
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D. Membuat Sket dan deskripsi Rekomendasi Kondisi Konservasi Tanah
dan Air yang diperlukan


Unsur tindakan konservasi tanah dan air yang direncanakan maka buatlah rekomendasi
perbaikan konservasi tanah: pada skala petak tindakan vegetatif, sistem terras, sistem
konservasi dan pembuangan air yang berlebihan, evaluasi sistem saluran, bangunan terjunan,
beserta deskripsi teknisnya.

REKOMENDASI (PEMECAHAN MASALAH)

: Pengkayaan Pohon
: Saluran pembuangan Air
: Bangunan Terjunan
: Saluran Pemisah
: DAM Penahan
: Filter Vegetasi di Bantaran
Sungai
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UPAYA KONSERVASI SECARA MEKANIS
“Ditujukan untuk mengendalikan aliran permukaan”

1. perbaikan teras yang sudah ada,
2. pembuatan teras baru,
3. pembuatan dan perbaikan saluran pembuang
air (SPA),
4. pembuatan bangunan terjunan (drop
structure), dan
5. pembuatan bangunan penahan longsor (gully
plug)

DAM Penahan

Gully Plug

Ditch Plug
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MATERI V
SIMULASI IMPLEMENTASI TEKNOLOGI KONSERVASI TANAH DAN
AIR
6.1 Pengantar
Pada tiap jenis tanah dan persen kemiringan berapapun dan dimanapun tanah tersebut berada, tidak
dapat dihindarkan dari proses erosi. Proses ini terjadi secara alami dan berjalan lambat dan akibatnya
baru terlihat setelah berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun.
Pada dasarnya usaha pengendalian erosi harus dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
1. Mengurangi besar energi perusak dari air hujan ataupun aliran permukaan ke suatu tingkat
dimana tidak menyebabkan kerusakan tanah, dan
2. Meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap pukulan air hujan dan kikisan limpasan
permukaan
Dalam prosesnya, pengendalian erosi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :
1. Cara vegetatif/biologi
2. Cara Mekanis
3. Cara Kimiawi (memanfaatkan bahan-bahan penutup tanah)
Dalam pelaksanaannya jarang sekali digunakan satu cara saja. Biasanya merupakan kombinasi dari ketiga
metode tersebut dan kebanyakan kombinasi antara metode mekanis dan vegetatif.

A. CARA VEGETATIF/BIOLOGI
Teknik pengendalian erosi dengan menggunakan cara vegetatif yang harus diperhatikan adalah lebih
kearah peranan tanaman dalam mengurangi erosi seperti tajuk tanaman, dan-daun penutup tanah,
ranting, dan akar tanaman.
Cara vegetatif dalam usaha pengendalian erosi pelaksanaannya meliputi :
1. Penghutanan kembali dan penghijauan

2. Penanaman secara kontur
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3. Penanaman tanaman dalam larikan (Strip Cropping System)

4. Pergiliran tanaman (Crop rotation)
a.

Sequential cropping
Penanaman secara beruntun, menanam tanaman berikutnya sesegera setelah tanaman
terdahulu dipanen.

b.

Mixed cropping
Melakukan pertanaman campuran dua jenis tanaman/lebih tanpa mengabaikan tanaman
pupuk hijau/tanaman penutup permukaan tanah ditanam serentak pada waktu yang sama.

c.

Inter cropping
Melakukan tumpangsari tanaman seumur, yaitu dua jenis tanaman atau lebih ditanam secara
serentak dengan membentuk larikan-larikan tertentu.

d.

Inter planting
Jenis tanaman yang berumur lebih pendek selarik diantara jenis tanaman lain yang berumur
lebih panjang di sebidang tanah yang sama.

e.

Inter culture
Menanam tanaman semusim/berumur pendek ditanam di antara tanaman tahunan)

5. Relay Cropping
6. Alley Cropping (tanaman lorong)

7. Pemulsaan
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Mulsa

a. Penempatan Mulsa dalam Jalur
b. Penempatan Mulsa dalam Lajur
8. Penanaman tanaman penutup tanah

Cover Crop

B. CARA MEKANIK
Pengendalian erosi secara mekanik (teknik mekanik) adalah usaha pengawetan tanah untuk mengurangi
banyaknya tanah yang hilang di daerah lahan pertanian, dengan cara-cara mekanis tertentu meliputi :
1.

Pembuatan jalur-jalur bagi pengaliran air dari tempat-tempat tertentu ke tempat-tempat pembuangan (waste ways)
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Tanaman Rumput
Bangunan Terjunan
Pasangan Bambu

Pasangan Batu

Setelah ada bangunan terjunan

Sebelum ada bangunan terjunan

2. Pembuatan teras-teras atau sengkedan-sengkedan agar aliran air dapat terhambat, sehingga daya
angkut atau daya merusak tanah berkurang

a.

Contoh model teras saluran

b.

Contoh model teras datar

c.

Contoh model teras kridit
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d.

Contoh model teras gulud

e.

Contoh model teras bangku
Rorakk

Teras bangku dengan rorak

f.

Contoh model teras kebun

g.

Contoh model teras individu

2.

Pembuatan selokan dan parit ataupun rorak-rorak di tempat-tempat tertentu
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3.

Melakukan pengolahan tanah yang tepat, yaitu menurut arah kontur atau memotong arah kemiringan lereng

a

b

Gambar a menunjukkan penanaman menurut arah kontur, sedangkan Gambar b menunjukkan
keuntungan penanaman menurut arah kontur dibandingkan dengan tegak lurus kontur.

C. CARA KIMIA
Yang dimaksud dengan cara kimia dalam usaha pencegahan erosi, yaitu pemanfaatan soil conditioner
atau bahan polimer pemantap tanah, yang berpengaruh memperbaiki struktur tanah sehingga tanah
tetap resisten terhadap erosi. Sebagai contoh bahan yang digunakan sebagai polimer pemantap tanah
adalah : Poly vinil alcohol (PVA), garam-garam dari asam Polyacrilik, Polyacrylamide (PAM), Poly
urethane (Uresol 320), Hydrolyzed Polyacrilonitrile, dll. Sedangkan bahan polimer yang larut dalam air
dipakai ke dalam tanah sebagai emulsi, yaitu meliputi karet alam, bitumen, Latex-latex, dll.

CONTOH MODEL BANGUNAN KONSERVASI
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FORM PENGAMATAN
TEKNIK KONSERVASI YANG DIUSULKAN
Lokasi Konservasi

Teknik Konservasi Yang
diusulkan

Sket Pola Konservasi
(Mekanik+Vegetatif)
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MATERI VI
PENGENALAN DAMPAK EROSI DALAM DAS
7.1 LATAR BELAKANG
Dalam proses erosi, massa tanah yang dihancurkan oleh air hujan dan atau limpasan permukaan akan
diangkut oleh aliran permukaan lahan, pada saluran, sungai dan sampai pada laut. Pengangkutan terjadi
selama aliran air masih mempunyai kemampuan mengangkut bahan terangkut. Jika keadaan ini sudah
tidak dapat dicapai akan terjadi pengendapan. Proses pengendapan dapat terjadi di daerah atas (upland),
pada saluran, sungai, chek dam, bendungan / waduk dan laut. Dampak dari sedimentasi yang mengendap
tersebut dapat mengurangi kualitas air. Hal ini dapat dilihat dengan melihat kekeruhan air sungai. Untuk
itu, mahasiswa perlu memahami dampak erosi terutama dalam daerah aliran sungai.

7.2 TUJUAN
Mahasiswa mampu mengenal dan memahami dampak erosi dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

7.3 ALAT DAN BAHAN
Alat tulis

7.4 METODE
Pengamatan di lapangan, pembuatan sket kondisi saat ini dan rekomendasi, diskusi kelompok

7.5 WAKTU
1 jam

7.6 POKOK BAHASAN
1. Memahami sebab akibat kekeruhan dan sedimentasi air sungai dan kesehatan masyarakat
2. Memahami sebab akibat kekeruhan dan sedimentasi dalam DAM
3. Memahami sebab akibat kekeruhan dan sedimentasi di Waduk

7.7 LANGKAH-LANGKAH
1. Mahasiswa memahami tujuan kegiatan ini
2. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi dalam 4 kelompok kecil dan masing-masing kelas didampingi
oleh satu Fasilitator
3. Semua kelompok mengamati erosi tebing sungai dan tingkat kekeruhan air sungai, setelah itu
didiskusikan dalam kelompok mengapa terjadi hal yang demikian dan dampaknya terhadap
kesehatan masyarakat
4. Setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap sedimentasi di daerah DAM dan Waduk,
kemudian mendiskusikan dalam kelompok tentang sebab dan akibat terjadinya pengendapan
sedimen tersebut
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7.8 CONTOH GAMBAR DAMPAK EROSI TERHADAP KAWASAN DAS
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FORM PENGAMATAN EROSI TEBING SUNGAI dan KEKERUHAN AIR
SUNGAI
Deskripsi kondisi
tebing sungai dan
kekeruhan air sungai

Permasalahan yang
dijumpai di lokasi
pengamatan

Sumber permasalahan

Dampak permasalahan
(segala aspek :
lingkungan,
masyarakat, kesehatan,
politik, sosial, dsb)
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FORM PENGAMATAN DI DAM
Deskripsi kondisi

Permasalahan yang
dijumpai di lokasi
pengamatan

Sumber Permasalahan

Dampak permasalahan
(segala aspek :
lingkungan,
masyarakat, kesehatan,
politik, sosial, dsb)
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FORM PENGAMATAN DI WADUK
Deskripsi Waduk

Permasalahan yang
dijumpai di lokasi
pengamatan

Sumber permasalahan

Dampak permasalahan
(segala aspek :
lingkungan,
masyarakat, kesehatan,
politik, sosial, dsb)
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