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Abstrak
Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul banyak terdapat kegiatan pertambangan bahan galian
industri terutama bahan galian batugamping. Dampak negatif akibat kegiatan ini salah satunya adalah
peningkatan erosi pada lahan bekas penambangan. Masalah dari penelitian ini adanya tingkat erosi yang
sangat tinggi akibat adanya penambangan karena tidak adanya vegetasi sehingga pada saat curah hujan
tinggi mudah terjadinya erosi tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat erosi tanah serta
memberikan arahan untuk prioritas konservasi lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah
USLE. Untuk Pengujian sampel tanah di laboratorium menggunakan 3 metode yaitu walkey and black
untuk kandungan organik, hydrometer untuk analisa tekstur tanah dan de boodt untuk permeabilitas tanah.
Perhitungan tingkat bahaya erosi dengan persamaan USLE memiliki tingkat bahaya erosi dalam kategori
kelas sangat ringan sampai dengan sangat berat. Nilai rata-rata laju erosi tanah dengan persamaan USLE
sebesar 217,69 m3 /Ha/Tahun. Arahan prioritas konservasi lahan dilakukan berdasarkan tingkat bahaya
erosi yang ada mulai dari kelas sangat berat ke kelas moderat. Penanganan erosi tanah dengan melakukan
revegetasi di setiap lokasi yang perpotensi terjadinya erosi agar tingkat bahaya erosi pada area yang
mengalami kerusakan lahan menjadi normal.
Kata Kunci : Erosi tanah, Dampak Erosi, USLE, Penambangan
Abstract
In Ponjong District, Gunung Kidul Regency, there are many mining activities, especially limestone
mining. One of the negative impacts due to this activity is the increase in erosion on ex-mining land. The
problem with this research is that there is a very high level of erosion due to mining due to the absence of
vegetation so that during high rainfall, soil erosion is easy. The purpose of this study is to analyze the level
of soil erosion and provide direction for priority land conservation. The method used in this research is
USLE. For testing soil samples in the laboratory using 3 methods, namely walkey and black for organic
content, hydrometer for soil texture analysis and de-boodt for soil permeability. The calculation of the
level of erosion hazard using the USLE equation has an erosion hazard level in the very light to very
heavy category. The average rate of soil erosion using the USLE equation is 217.69 m3 / ha / year. The
direction of priority for land conservation is carried out based on the level of erosion hazard, ranging from
very heavy to moderate classes. Soil erosion is handled by revegetating every location with the potential
for erosion to normalize the level of erosion hazard in areas experiencing land degradation.
Keywords: Soil erosion, Impact of erosion, Mining
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A. PENDAHULUAN
Kegiatan bekas penambangan rakyat batu gamping di Dusun Nongkosepet Desa Sidorejo Kecamatan
Ponjong. Memiliki potensi material industri terutama bahan galian batugamping yang sangat besar untuk
dilakukan kegiatan penambangan karena dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat
setempat, namun pada penambangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak besar yaitu permukaan
lahan pertambangan yang rusak serta miliki kemiringan dinding galian yang sangat curam sehingga lebih
mudah terjadinya erosi.
Kegiatan pertambangan yang dilakukan, baik itu dengan cara mekanis maupun tradisional selalu
menimbulkan dampak, yaitu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah bahan
galian yang diambil dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam membangun
infrastruktur dan sarana prasarana bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dampak negatif dari
kegiatan pertambangan adalah terjadinya perubahan bentuk lahan yang ada pada kawasan pertambangan
dimana dari perubahan bentuk lahan tersebut pada umumnya mengakibatkan erosi dan gerakan massa
tanah. karena pertambangan yang dilakukan secara tradisional umumnya tidak berwawasan lingkungan
karena tidak memiliki perencanaan penambangan. Dalam perubahan penggunaan lahan sering tidak
memperhatikan tindakan konservasi tanah terutama pada lahan miring. Menurut Asdak (2004)
berpendapat bahwa erosi merupakan tiga proses yang berurutan, yaitu pelepasan (detachment),
pengangkutan (transportation), dan pengendapan (deposition) bahan-bahan tanah penyebab erosi. Secara
deskriptif erosi merupakan akibat interaksi dari faktor iklim, tanah, topografi, vegetasi, aktivitas manusia
terhadap sumberdaya alam. Arsyad (2010) memberikan batasan erosi sebagai peristiwa berpindahnya atau
terangkut- nya tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu media alami air atau angin. Sejalan
dengan itu, menyatakan bahwa erosi oleh air adalah akibat dari daya dispersi (pemecahan) dan daya
transportasi (pengangkutan) oleh aliran air di atas permukaan tanah dalam bentuk aliran permukaan.
Model erosi tanah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu model empiris, model fisik, dan model
konseptual. Model empiris didasarkan variable-variabel penting yang di peroleh dari penelitian dan
pengamatan selama proses erosi terjadi. Umumnya model-model erosi dibangun dari model empiris,
contoh yang terkenal adalah Universal Soil Loss Equation (USLE) model konseptual dirancang untuk
mengetahui proses internal dalam sistem dan mekanisme fisik yang umumnya selalu berkaitan dengan
hukum fisika dalam bentuk yang sederhana. Umumnya model ini tidak linier, bervariasi dalam waktu, dan
parameter mutlak diukur.
Masalah yang terjadi di lokasi penelitian ialah adanya tingkat erosi tanah yang tinggi akibat tidak adanya
vegetasi dan penyebaran laju erosi di akibatkan oleh degradasi lahan. Peneliitian ini dilakukan untuk
mengetahui tingkat erosi yang terjadi, laju erosi tanah serta arahan untuk melakukan konservasi di sekitar
area bekas penambangan rakyat dengan melihat parameter erostivitas hujan (R), erodobilitas tanah (K),
Panjang dan kemiringan lereng (LS), praktek pengelolaan lahan (P) serta praktek pengeolaan tanaman (C),
sehingga dapat mengetahui tingkat erosi dan arah penyebaran erosi yang terjadi di daerah penelitian
dengan menggunakan pendekatan metode USLE serta memberikan arahan untuk melakukan Konservasi
lahan.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Kecamatan Ponjong, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada titik kordinat 08⁰ 0’ 42” LS sampai 08⁰ 0’ 46” LS dan 110⁰ 42’
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36” BT sampai 110⁰ 42’ 40” BT. Luas wilayah Kecamatan Ponjong secara keseluruhan adalah 10.449 ha,
sedangkan luas wilayah yang termasuk kawasan karst 8.226 ha. Administratif batas-batas wilayah
kecamatan Ponjong adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul
(Daerah Istimewa Yogyakarta) Sebelah Timur: Kecamatan Pracimantoro dan Eromoko, Kabupaten
Wonogiri (Jawa Tengah) Sebelah Selatan:Kecamatan Rongkop dan Kecamatan Semanu, Kabupaten
Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) Sebelah Barat: Kecamatan Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul Untuk mencapai lokasi penelitian dapat di tempuh dari Yogyakarta – Bantul – Wonosari –
Desa Sidorejo – Dusun Nongkosepet dengan menggunakan angkutan darat roda empat (4) maupun roda
(2) dengan waktu tempuh ± 1 jam dan jarak tempuh ± 40 km, jalan dari arah Yogyakarta ke Desa Sidorejo
dalam kondisi cukup baik (aspal) tetapi terdapat beberapa lubang, dan jalan menuju lokasi penelitian
masih dalam kondisi cor semen, jalan tanah yang berlubang dan berbatu. Sedangkan dari Kota Wonosari
(Ibukota Kabupaten Gunung Kidul)
C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi data sekunder dengan mengumpulkan data-data
dari dokumen atau catatan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
2. Metode Pengukuran dan Pengamatan Pengukuran dilakukan langsung di lapangan untuk solum tanah,
jenis vegetasi dan tindakan konservasi lahan. Untuk panjang dan kemiringan 4 lereng di ukur
menggunakan alat kompas sedangkan untuk pengamatan lapangan (survey lapangan) di lakukan untuk
meninjau kondisi di sekitar area bekas tambang Dusun Nongkosepet, Desa Sidorejo, kecamatan
Ponjong yang pada lokasi tersebut di jadikan sebagai pengambilan data.
Pengujian Laboratorium
1. Analisa Tekstur Tanah menggunakan hydrometer
2. Sampel tanah yang diambil dengan pipa tabung dibagi dalam plastic kemudian ditimbang sampel
dengan diameter 2mm, sebanyak 50 gram, tambahkan larutan pendispersi 10ml dan 150 ml aquadest,
aduk larutan tanah dengan pengaduk kaca hingga homogeny dan biarkan semalam, pindahkan larutan
tanah kedalam mixer tanah bilaslah gelas piala dengan aquadest hingga semua tanah terpindahkan
putar mixer selama 10-15 menit. Pada analisis ini menggunakan metode hydrometer.
3. Analisa Kandungan bahan organik.
Sampel tanah yang diambil dari pipa tabung dapat ditimbang 0,5 kg tanah kering kemudian
dimasukan dalam Erlenmeyer. Metode yang digunakan dalam analisis ini ialah Walky & Balck.
4. Analisa penetapan permeabilitas tanah
Sampel tanah yang diambil di lapangan dengan menggunakan tabung dapat direndamkan dalam air
pada dasar bak selama 24 jam. Metode yang dipakai dalam analisis permeabilitas tanah ialah metode
de boodt.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Survei tanah menunjukan bahwa tanah-tanah di daerah penelitian berbentuk dari interaksi antara
batugamping koral yang tercampur dengan bahan tufaan (bahan vulkanik). Hasil lapukan bahan tersebut
berupa tanah yang didominasi oleh lempung 1:1 (halosit dan kaolinit). Semakin merah warna tanah dapat
berarti inklusi /campuran bahan tufaan semakin besar dan dalam komposisi batuan aslinya tidak banyak
mengandung lempung (batugamping koral/terumbu). Tanah di lokasi penelitian, mengklasifikasikan tanah
menjadi 2 ordo yaitu Alfisols dan Inceptisols. Kedua jenis tersebut dapat di klasifikasikan sebagai tanah
Mediteran Merah.
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Gambar1. Tanah Meditarian Merah

Gambar 2. Peta Lahan Bekas Tambang Desa Sidorejo
Analisis Laju Erosi Tanah (Ea)
Analisis tingkat erosi tanah dengan menggunakan metode USLE memiliki (5) parameter yaitu erostivitas
hujan, faktor erodobilitas tanah, faktor panjang dan kemiringan lereng, faktor vegetasi dan faktor
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konservasi lahan. Pengeolahan data yang dilakukan menggunakan software Microsoft Excel untuk
perhitungan laju erosi tanah dengan menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation). Hasil
analisis dari kelima parameter USLE di modelkan dalm sebuah peta. Setiap parameter dari kedua metode
memiliki nilai laju erosi tanah dari hasil perkalian semua faktor. Semakin besar nilai laju erosi maka nilai
tingkat bahaya erosi juga semakin tinggi. Laju erosi dapat dihitung melalui pendugaan menggunakan
metode Universal Soil Loss Equation (USLE). Berdasarkan pengamatan di lapangan jenis erosi yang
terjadi di lokasi penelitian Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul DIY, merupakan
klasifikasi erosi tingkat Berat.
Cara perhitungan laju erosi yaitu dengan mengalikan semua faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya
erosi tanah. Faktor-faktor tersebut adalah erodobilitas tanah (K), erosivitas hujan (R), dan pengeolahan
tanaman (C), maka dapat dihitung rata-rata laju erosi sebagai berikut:
Laju erosi tanah dengan Metode USLE dapat dihitung dengan mengkalikan semua factor yang
berpengaruh pada terjadinya erosi tanah.
Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya erosi tanah antara lain :
- R : Erosivitas Tanah
- K : Erodibilitas Tanah
- LS : Panjang dan kemiringan lereng
- C : konservasi lahan
- P : Pengelolaan tanah
Sehingga diasumsikan sebagai rumus berikut :
𝐸𝑎 = 𝑅 × 𝐾 × 𝐿𝑆 × 𝐶 × 𝑃
Sehingga didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :
Ea = R. K. LS. C. P
=3025,545 ×1,58 ×0,6 ×0,4 ×0,5
=987,23 m3 /Ha/Tahun

Gambar 3. Area tingkat bahaya erosi dengan metode USLE
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Upaya Konservasi Lahan Potensial Erosi Tujuan upaya konservasi lahan potensial erosi selain untuk
meminimalkan potensi erosi secara umum juga untuk meningkatkan produktivitas lahan secara maksimal,
memperbaiki lahan yang rusak/kritis, dan melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah akibat erosi. Dari
hasil identifikasi hasil pada potensi erosi yang terjadi, diupayakan usaha secara mekanis dan vegetatif
yaitu : A. Metode Mekanik
Barisan Batu yang dibuat mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatan penyerapan air kedalam
tanah dan mengurani aliran permukaan serta erosi, dapat pula digolongan sebagai teknik konservasi sipil
teknis. Barisan batu dapat di terapkan pada tanah-tanah berbatu, sehingga barisan batu ini juga bisa
digunakan untuk memperluas bidang olah. Pada lahan miring, barisan batu.
B. Metode Vegetatif
Melakukan konservasi tanah dengan cara vegetatif adalah memanfaatkan tanaman dengan cara sedemikian
rupa sehingga tanah bias terhindar dari pukulan air hujan dan aliran air hujan dan aliran air permukaan.
Cara yang bisa di lakukan untuk keperluan mencegah erosi.

Gambar 4. Teras Bangku
Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)
Faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) dapat dihitung menggunakan peta topografi daerah penelitian.
Pengukuran panjang lereng menggunakan software ArcGIS, sehingga panjang lereng aktual di lapangan
sebesar 20 meter. Kemiringan lereng dicari dengan persamaan: CI=1/2000 x penyebut Skala, dan setelah
didapat nilai jarak datar sebenarnya, nilai ketinggian topografi dibagi dengan jarak datar sebenarnya
x100%, sehingga didapat nilai rata-rata untuk kemiringan lereng sebesar 7,05 %, Jadi nilai rata-rata
panjang dan kemiringan lereng (LS) ialah 0,7 Variable panjang dan kemiringan lereng dihitung dengan
memasukkan data panjang dan kemiringan lereng (Wischemeir dan Smith dalam Arsyad, 2010).
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Tabel 1. Panjang dan Kemiringan Lereng
No

Kemiringan Lereng dalam % (S)

LS

1

Panjang Lereng
dalam meter (L)
20

6.39

0.6

2

20

5.56

0.5

3

20

6.11

0.6

4

20

7.50

0.7

5

20

6.11

0.6

6

20

11.11

1.3

7

20

6.67

0.6

8

20

6.94

0.7

Rata2

20

7.05

0.7

Faktor Panjang dan Kemiringan lereng (LS) yang didapat dari pengukuran panjang dan kemiringan lereng
dengan menggunakan peta topografi, serta menggunakan software ArcGis untuk mengukur panjang aktual
dilapangan. Sebesar 20 meter sedangkan dengan menghitung kemiringan lereng dengan peta topografi
sebesar 0,7, jadi nilai LS disajikan pada daerah penelitian didapatkan indeks nilai panjang dan kemiringan
lereng tinggi. Dapat ditunjukan bahwa pada perhitungan nilai panjang dan kemiringan lereng (LS) nilai
yang paling tinggi terdapat pada Lp 6 sebesar 1,3 dan nilai paling rendah terdapat pada Lp 2 sebesar 0,5.
Faktor Tindakan Konservasi (P)
Faktor praktek konservasi tanah diperoleh memalui pengamatan langsung di lapangan kemudian
membandingkan kedalam tabel indeks konservasi lahan. Perbedaan relief dan jenis penggunaan lahan
menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan perlakuan konservasi tanah. Semakin intensif pola
pertanian pada sebidang lahan dan semakin rendah kemiringan lereng, maka praktek konservasi tanah juga
akan baik. Praktek konservasi tanah yang terdapat di wilayah penelitian bervariasi seperti Tanaman dalam
kontur, Padang rumput. Cara untuk mendapatkan nilai P yaitu dengan menjumlahkan semua nilai indeks
konservasi lahan dengan membagikan jumlah sampel.
Tabel 2. Indeks Konservasi Tanah (P) pada daerah telitian
No

Unit Lahan

Jenis Tindakan Konservasi

Nilai P

1

LP1

Tanaman dalam kontur

0.5

2

LP2

Tanaman dalam kontur

0.5

3

LP3

Tanaman dalam kontur

0.5

4

LP4

Tanaman dalam kontur

0.5

5

LP5

Tanaman dalam kontur

0.5
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6

LP6

Tanaman dalam kontur

0.75

7

LP7

Padang Rumput

0.04

8

LP8

Padang Rumput

0.04

Rata-rata

0.4

dapat ditunjukan bahwa untuk tindakan konservasi lahan didaerah penelitian sebagian besar jenis
konservasi lahannya dengan teras bangku tradisional dan sebagian kecil tanpa dilakukan tindakan
konservasi sehingga rata-rata nilai P yang didapat sebesar 0,4.

Gambar 4. Peta Kemiringan lahan pada daerah telitian
E. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, pengolahan data dan analisis laju erosi pada daerah penelitian
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
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1. Metode USLE menghasilkan 4 kelas tingkat erosi tanah yaitu terdapat 13% tingkat erosi sangat berat,
38% erosi sangat berat, 25% erosi moderat, 0% erosi ringan dan 25 % tingkat erosi normal.
2. Arahan prioritas konservasi lahan pada tingkat erosi antara lain sebagai berikut:
a. Pada lahan yang mengalami tingkat erosi sangat berat di sarankan dapat ditanami dengan kacang
tanah karena tanaman kacang tanah selain mengurangi laju erosi juga dapat memperbaiki struktur
tanah dengat mengikat nitrogen dan menambah bahan organic.
b. Pada lahan yang mengalami tingkat erosi berat di sarankan dapat ditanami dengan dengan tanaman
tebu, karena pH tanah di daerah penelitian cocok dengan tanaman tebu dan tanaman ini
perakarannya bisa dapat menyerap air dan menambah bahan organic ke dalam tanah.
c. Pada lahan yang mengalami tingkat erosi moderat di sarankan dapat ditanami dengan tanaman ubi
jalar karena sifat fisik tanah di daerah penelitian memiliki daerah penelitian memiliki daerah yang
subur dan tanaman ini perakarannya dapat menyerap air dengan unsur hara yang baik.
d. Pada lahan yang mengalami tingkat erosi ringan dan normal di sarankan dapat ditanami dengan
tanaman padi karena dapat di tambah nitrogen dari udara dan sisanya tanamannya dapat dijadikan
sebagai bahan organik.
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