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ABSTRAK

Penelitian berjudul Evaluasi Penggunaan Lahan Sub-DAS Temon Berdasarkan Kelas 
Kemampuan Lahan ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan lahan saat ini 
(present land use) berdasarkan kelas kemampuan lahannya. Dari kajian ini akan 
diketahui seberapa besar penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya 
dan seberapa besar penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 
Selanjutnya, kajian ini juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif-alternatif 
pemecahan atu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidak-sesuaian yang 
mungkin ditemukan dari kajian tersebut.  Prinsip dasar yang digunakan dalam studi 
ini adalah membandingkan secara sistematis atau menumpang tindihkan (overlay) 
antara peta Penggunaan Lahan saat ini (present land use) dengan peta Klasifikasi 
Kemampuan Lahan yang akan dibuat dalam penelitian ini.  Penelitian ini akhirnya 
menghasilkan : (1) peta Klasifikasi Kemampuan Lahan Sub-DAS Temon; (2) besar 
penggunaan lahan yang sudah sesuai peruntukannya berturut-turut untuk hutan, tegal, 
kebun campur, sawah, semak, dan pemukiman adalah 228,33 Ha, 605,20 Ha, 446,92 
Ha, 1.271,02 Ha, 488,33 Ha, dan 1.168,39 Ha. dan besar penggunaan lahan yang tidak 
sesuai peruntukannya berturut-turut untuk hutan, tegal, kebun campur, sawah, semak, 
dan pemukiman adalah 0,00 Ha, 0,00 Ha, 0,00 Ha, 2,81 Ha, 43,34 Ha, dan 535,02 
Ha; (3) solusi untuk mengatasi penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya 
adalah untuk pemukiman yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahannya adalah 
menyarankan kepada pemerintah daerah setempat bersama-sama DPRD nya untuk 
membuat Perda yang mengatur tentang pemukiman. Sementara untuk sawah di kelas 
kemampuan lahan VI disarankan untuk diganti dengan tegal atau kebun campur; dan 
sawah di kelas kemampuan lahan VIII disarankan untuk diganti dengan tanaman 
tetap atau hutan. Semak belukar yang berada di kelas kemampuan lahan VIII juga 
disarankan untuk diganti dengan tanaman tetap atau hutan
Kata kunci :  Sub-DAS Temon, Klasifikasi Kemampuan Lahan, Penggunaan Lahan 

saat ini, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

ABSTRACT

The Land Use Evaluation of Temon Sub-Watershed based on Land Use Capability 
Class aims to evaluate the present land use based on their land capability classes. 
Results of the study will show amounts of the land uses that are not suitable with their 
capabilities and the land uses that are suitable with their capabilities. The study also 
aims to give alternative solutions to overcome the problems of the unsuitable land uses.  
The principle of the study is to compare systematically or to overlay between maps of 
the present land uses with map of Land Use Capability Classes that will be made in 
this evaluation.  The study produces (1) A Land Use Capability Class map of Temon 
Sub-Watershed, (2) the amounts of the forest, dry land (tegal), mixed garden, paddy 
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field (sawah), shrub, and settlement (present land uses) that are suitable with their 
capabilities are in sequence 228, 33 ha, 605,20 ha, 446,92 ha, 1.271,02 ha, 488,33 ha, 
and 1.168,39 ha. And the amounts of the forest, dry land (tegal), mixed garden, paddy 
field (sawah), shrub, and settlement (present land uses) that are not suitable with their 
capabilities are in sequence 0,00 ha, 0,00 ha, 0,00 ha, 2,81 ha, 43,34 ha, and 535,02 
ha. And (3) alternative solutions to overcome the problems of the unsuitable land uses 
are to recommend the regency government and the House of Representatives to make 
regulations of settlements. Meanwhile the sawah lying on Capability Class VI  suggested 
to be converted to tegal or mixed garden and the sawah lying on Capability Class VIII  
to be converted to forest. And the shrub lying on Capability Class VIII suggested to 
be converted to forest.
Keywords : Temon Sub-Watershed, Land Use Capability Class, present land use, 

unsuitable land uses
PENDAHULUAN

 Sub-DAS Temon terletak di Kabupaten 
Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah. Dari studi 
pendahuluan diketahui bahwa bentuk-bentuk 
penggunaan lahan sub-DAS Temon saat ini 
diantaranya adalah tegalan, pemukiman, semak 
belukar, kebun, waduk, sawah dan hutan. Kondisi 
topografi sub-DAS Temon sangat bervariasi 
mulai dari datar, landai, agak curam, curam 
sampai sangat curam. Dari observasi lapangan 
terlihat bahwa penggunaan lahan di sub-DAS 
Temon ini banyak yang tidak sesuai dengan klas 
kemampuan lahannya, seperti terlihat sawah-
sawah yang terletak di daerah yang agak curam 
sampai curam (klas VII).

 Kondisi tersebut kalau dibiarkan 
akan memberikan masalah atau dampak yang 
negatif terhadap lingkungan. Masalah yang 
mungkin mengikuti tersebut adalah seperti erosi, 
terbentuknya lahan kritis, banjir di musim hujan, 
kekeringan di musim kemarau, pencemaran air 
dan pendangkalan waduk, dll. seperti yang umum 
terjadi di sebagian besar DAS-DAS di Indonesia.  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menentukan 
Klas Kemampuan Lahan dari setiap penggunaan 
lahan Sub-DAS Temon saat ini; 2) Menentukan/ 
menghitung Penggunaan Lahan Sub-DAS Temon 
saat ini (present land use) yang sesuai dan tidak 
sesuai dengan klas kemampuan lahannya;  3) 
Memberikan alternatif-alternatif pemecahan atau 
solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
ketidak-sesuaian yang mungkin ditemukan dari 
kajian tersebut.

METODOLOGI  PENELITIAN

Bahan dan Alat Penelitian 
Bahan yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah 
a) Peta Penggunaan Lahan Sub-DAS Temon
b) Peta Lokasi Stasiun Hujan Sub-DAS 

Temon
c) Peta Topografi Sub-DAS Temon
d) Peta Tanah Sub-DAS Temon
e) Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri
f) Data sifat-sifat tanah seluruh jenis tanah 

Sub-DAS Temon
g) Data hujan yang ada di Sub-DAS Temon
h) Data hasil survey/ checking ke lapangan 

tentang kondisi penutupan lahan, kondisi 
drainase lapangan, kedalaman solum tanah, 
dll.

Alat Penelitian
Alat yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah :
a. Perangkat keras (hard ware) berupa 

seperangkat komputer, digitizer, dan 
printer

b. Perangkat lunak (soft ware) berupa Software 
Arc View dan Microsoft Office

b) GPS (Global Positioning System) untuk 
menentukan titik-titik sampel

c) Clino meter untuk mengecek kemiringan 
lapangan

d) Ring sampel tanah
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e) Alat pengambil sampel tanah seperti cangkul 
atau cetok.

f) Tustel untuk mengambil gambar di 
lapangan

g) Alat tulis-menulis, dll.

Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi data primer dan data skunder. Data 
primer yang kumpulkan meliputi data iklim, 
sampel tanah, data konservasi tanah, dan data 
faktor tanaman. Data primer diperoleh dari 
pengamatan dan pengambilan langsung di 
lapangan pada lokasi-lokasi atau unit lahan yang 
terbentuk berdasarkan overlay peta curah hujan, 
kelerengan, jenis tanah dan penggunaan lahan.  
Data sekunder diperoleh dari Balai Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan Solo, Balai 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo dan 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. Data 
sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini 
antara lain :

1. Peta wilayah Sub DAS Temon
2. Peta topografi Sub DAS Temon
3. Peta jenis tanah Sub DAS Temon
4. Peta penggunaan lahan Sub DAS Temon
5. Data curah hujan.

Metode Penelitian 
1) Menentukan Klas Kemampuan Lahan dari 

setiap penggunaan lahan Sub-DAS Temon 
saat ini.

Pendekatan dasar yang akan digunakan 
adalah pendekatan evaluasi lahan yang 
menghubungkan survey sumberdaya alam dengan 
persyaratan-persyaratan fisik penggunaan lahan 
yang dikaji. Pada prinsipnya tanah dikelompokkan 
kedalam 8 kelas kemampuan lahan berdasarkan 
potensi dan faktor pembatasnya. Klasifikasi 
kemampuan lahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Klasifikasi Kemampuan 
Lahan untuk tanah-tanah Indonesia yang 
dikembangkan oleh J.R. Fletcher dan R.G. Gibb 
pada tahun 1990 untuk daerah tropik di Indonesia, 
sebagai berikut:. 

Klas I : Lahan tidak memiliki pembatas 
yang bersifat fisik; sangat sesuai untuk setiap 

bentuk penanaman, padang rumput atau 
penggembalaan dan kehutanan. Klas ini : 
excellent multiple use land:

a) kedalaman tanah > 90 cm
b) drainase baik
c) tidak dipengaruhi kekeringan
d) suplai nutrisi baik dan responsip terhadap 

pemupukan
e) kemiringan < 4%
f) tidak ada pengaruh banjir dan erosi

Kelas ini biasanya merupakan sawah 
beririgasi dengan panen 2 kali / tahun atau  5 
kali / 2 tahun.

Klas II : Lahan dengan pembatas fisik: 
ringan bila diusahakan tanpa teras. Praktek 
konservasi tanah, pengelolaannya yang diperlukan 
untuk mengatasi faktor pembatas mudah 
dilakukan. Kelas ini sesuai untuk sawah beririgasi 
: 2 kali panen padi beririgasi / tahun, juga sesuai 
untuk padang rumput atau penggembalaan, 
agroforestri dan kehutanan.  Pembatas-pembatas 
fisik berasal dari satu / kombinasi faktor-faktor 
sebagai berikut:
a) Kerentanan terhadap sheet, rill, gully 

erosion: ringan bila penanaman dilakukan 
tanpa teras pada kemiringan 4-8%. Erosi 
dapat diabaikan pada kemiringan sampai 
15% bila dibuat teras datar atau teras bangku 
yang mengarah ke dalam.

b) Kerentanan terhadap erosi angin, erosi tebing 
sungai: ringan

c) Kebasahan (wetness): ringan; drainase tanah 
sedang. Profil tanah sebagian kecil basah. 
Pada horizon B sering ada gley – mottles.

d) Kadang-kadang ada overflow yang merusak 
selama 12 jam s/d 2 hari dengan  frekuensi 
tidak lebih dari sekali / 2 tahun; tidak 
mempengaruhi survival tanaman, tetapi 
mempengaruhi hasil panen tanaman yang 
sensitif terhadap banjir.

e) Sifat-sifat fisik tanah yang kurang 
menguntungkan : struktur dan tekstur 
pada  tanah geluh berpasir dan geluh 
berlempung.

f) Kedalaman tanah : 60-90 cm
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g) S i f a t  i k l i m  y a n g  s e d i k i t  k u r a n g 
menguntungkan : 
* 5 bulan kering berturut-turut dengan curah 

hujan < 100 mm/bulan
* 7 – 9 bulan basah dengan curah hujan  

> 200 mm/bulan
h) Pembatas fisik untuk pembangunan 

teras bangku dan pemeliharaannya pada 
kemiringan s/d 15% dapat diabaikan.

Klas III : Lahan dengan pembatas fisik: 
sedang (moderate) bila diusahakan tanpa teras, 
sehingga dapat membatasi pilihan crop yang 
dapat diusahakan; perlu praktek konservasi 
tanah yang khusus; atau membatasi land use 
(penggunaan lahannya). Kelas ini sesuai untuk 
: sawah beririgasi atau sawah tadah hujan, bila 
ketersediaan air memungkinkan bisa panen 2 
kali /tahun, juga sesuai untuk padang rumput atau 
penggembalaan, agroforestri dan kehutanan.

Pembatas fisik dapat berasal dari satu/ 
kombinasi hal-hal sebagai berikut:
a) Kerentanan terhadap sheet, rill, gully erosion: 

sedang bila penanaman dilakukan tanpa 
teras pada kemiringan 8-15%. Kerentanan 
terhadap erosi dapat diabaikan bila dibuat 
teras datar atau teras bangku ke arah dalam 
pada kemiringan s/d 25%.

b) Kerentanan terhadap erosi angin, erosi tebing 
sungai dan endapan erosi:  sedang

c) Kebasahan yang ada setelah drainase dan 
bersifat permanen termasuk:  sedang. Profil 
tanah basah dalam jangka waktu tertentu, 
juga ada periode kering. Gley-mottle sering 
didapatkan pada horizon A bagian bawah 
atau di bawah horizon A.

d) Overflow dari anak sungai/ sumber air 
selama 1-2 hari, rata-rata 1 kali/ tahun. 

e) Selama 2-3 hari, rata-rata 1 kali/ 2 tahun 
yang dapat mematikan tanaman/ crop  dan 
menurunkan panen tanaman lainnya.

f) Sifat fisik tanah seperti struktur, tekstur 
yang tidak menguntungkan sifatnya sedang. 
Pembatas ini dijumpai pada tanah-tanah 
lempung.

g) Kedalaman tanah :  sedang-dangkal  
(30-60 cm).

h) Kesuburan tanah rendah atau zat-zat toxic 
sukar diatasi/ mahal

i) Iklim yang tidak menguntungkan sifatnya 
sedang 
•	 6 bulan berturut-turut kering : < 100 mm/ 

bulan.
•	 5-6 bulan berturut-turut basah : > 200 

mm/ bulan
j) Pembatas fisik untuk pembangunan dan 

pemeliharaan teras bangku : ringan s/d  
kemiringan 25%. Pada tanah lempung 
montmorillonite: s/d kemiringan 15%.

Klas IV : Lahan dengan pembatas fisik: 
berat bila diusahakan tanpa teras, sehingga 
membatasi pilihan crop yang dapat diusahakan 
atau perlu praktek konservasi tanah yang intensif. 
Klas ini bersifat marginal untuk crop non teras 
dan pada tanah-tanah yang strukturnya stabil 
dapat ditanami sekali per 4-5 tahun. Klas ini dapat 
sesuai untuk crop yang diusahakan dengan teras 
datar atau teras bangku ke arah dalam dan padang 
rumput atau penggembalaan, agroforestri dan 
kehutanan. Klas ini meliputi sawah irigasi, tadah 
hujan, tanah dengan suplai air yang terbatas pada 
musim kemarau, sehingga membatasi panen crop 
beririgasi 1 kali/ tahun.

Pembatas fisik dapat berasal dari satu/ 
kombinasi hal-hal sebagai berikut:
a) Kerentanan terhadap sheet, rill, gully erosion 

pada sistem budidaya tanpa teras :  berat 
pada kemiringan < 25% atau khususnya 
15-25%. 

b) Kerentanan menjadi :    ringan bila dilakukan 
dengan teras datar / teras bangku ke arah 
dalam s/d   

c) kemiringan 35%.
d) Kerentanan terhadap erosi angin, erosi tebing 

sungai dan endapan erosi: berat.
e) Kebasahan, genangan air : berat. Tanah tetap 

basah setelah drainase. Muka air dekat / pada 
permukaan tanah (tetapi tidak di atasnya) 3-8 
bulan/tahun. Gley- mottle pada horizon A.

f) Overflow dari air sungai 2-4 hari, rata-rata 
1 kali/ tahun  menyebabkan hasil  pertanian  
berkurang produksinya.
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g) Sifat fisik tanah: struktur dan tekstur tidak 
menguntungkan. Pembatas yang berat ini 
khususnya pada tanah lempung.

h) Kedalaman tanah: dangkal s/d sangat 
dangkal 15-30 cm.

i) Kesuburan alami tanah rendah dan zat-zat 
toxic sukar diatasi, sehingga pilihan crop 
terbatas.

j) Iklim sangat tidak menguntungkan :
* 5 bulan berturut-turut kering dengan curah 

hujan < 100 mm/ bulan
* 3-4 bulan berturut-turut basah dengan 

curah hujan > 200 mm/ bulan sering 
terjadi pada ketinggian > 750 dpl.

k) Pembatas fisik untuk pembangunan dan 
pemeliharaan teras bangku: sedang s/d 
kemiringan 35% atau lebih. Untuk tanah 
lempung montmorillonite s/d kemiringan 
25%.

l) Pembangunan teras dengan riser dari batu-
batuan dan pembuangan air merupakan 
faktor pembatas kelas ini.

Klas V : Lahan dengan bahaya erosi ringan 
dan dapat diabaikan di bawah vegetasi yang 
bersifat permanen. Apabila teras datar atau teras 
bangku dapat dibangun dan dipertahankan, lahan 
ini dapat juga untuk crops. Lahan di dalam klas 
V tidak sesuai untuk crop tanpa teras.

Klas V ini meliputi lahan yang tidak sesuai 
untuk pembaangunan teras dan memiliki bahaya 
erosi ringan dan dapat diabaikan di bawah vegetasi 
tetap, atau lahan yang memiliki kedalaman tanah 
yang cukup untuk memungkinkan pembangunan 
teras datar atau teras bangku yang miring ke 
arah dalam pada kemiringan sampai 65% 
dengan catatan pengelolaan teras harus baik : 
pengendalian run off yang baik dan penanaman 
rumput pada riser untuk mencegah erosi. 
Sebagian besar kelas ini digunakan untuk sawah. 
Tanah dalam kelas ini memiliki kesuburan tinggi 
atau sifat-sifat fisik yang baik untuk penanaman 
dan respon terhadap pemupukan.

Pembatas fisiknya dapat berasal dari satu/ 
kombinasi dari hal-hal sebagai berikut:
a) Kerentanan terhadap erosi : ringan atau 

dapat diabaikan di bawah vegetasi tahunan 

atau penanaman dengan teras datar atau 
teras bangku yang miring ke arah dalam s/d 
kemiringan 65% khususnya 35-45%.

b) Setelah mengatus (drainase) tanah tetap 
basah. Permukaan air tanah dekat dengan 
permukaan tanah selama lebih dari 8 bulan. 
Pada horizon A terdapat mottle atau gley-
mottle.

c) Rata-rata terjadi sekali per tahun banjir 
(overflow) dari sungai (sumber air) selama 
4-8 hari yang dapat mematikan ground-crops 
dan mengurangi hasil tree-crops. Padang 
rumput atau penggembalaan yang sensitif 
terhadap banjir akan sedikit terpengaruh.

d) Tanah sangat dangkal (< 15 cm) dan atau 
adanya batu-batuan pada profil tanah.

e) Pembatas iklim yang sifatnya ringan untuk 
padang rumput atau penggembalaan dan 
kehutanan dengan bulan-bulan kering 6-7 
bulan berturut-turut dengan curah hujan < 
100 mm/ bulan dan 3-5 bulan berturut-turut 
dengan curah hujan > 200   mm/ bulan.

f) Pembatas-pembatas fisik yang sifatnya berat 
untuk pembangunan dan pemeliharaan teras 
bangku pada kemiringan sampai dengan 
65%.

Klas VI : Lahan dalam kelas ini memiliki 
pembatas-pembatas fisik yang sifatnya sedang 
(moderate) di bawah vegetasi tahunan. Kelas 
ini paling sesuai untuk agroforestri, kehutanan 
atau penggembalaan dengan padang rumput 
yang dikelola dengan baik. Kelas ini meliputi 
lahan dengan kemiringan sampai dengan 65%; 
kedalaman tanah dan kemiringan tanah saling 
menentukan untuk pembangunan teras bangku 
yang akan memungkinkan (marginally suitable) 
tanaman. Kelas ini untuk dryland-crops sebagai 
bagian dari sistem agroforestri.

Agroforestri yang sesuai meliputi :
intercropping dalam larikan-larikan, kebun 
campur, pekarangan, buah-buahan, tegalan dan 
perkebunan. Pemeliharaan penutupan vegetasi 
yang sempurna termasuk riser teras harus 
dilakukan. Pembatas fisik dapat berasal dari satu/ 
kombinasi hal-hal sebagai berikut:
a) Kerentanan terhadap erosi: sedang di bawah 

vegetasi tahunan 
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b) Kerentanan terhadap erosi : ringan atau dapat 
diabaikan apabila crops diusahakan dengan 
sistem agroforestri dengan teras datar atau 
teras bangku ke arah dalam  pada kemiringan 
sampai dengan 65% khususnya 45-65%.

c) Kemiringan curam- sangat curam 35-65%.
d) Kebasahan berlebih dan genangan air 

berlanjut setelah pengatusan (drainase 
sangat jelek). Muka air tanah terletak pada 
permukaan tanah atau di atasnya selama 5-
8 bulan/ tahun. Ada horizon tereduksi atau 
gley dekat permukaan.

e) Banjir (overflow) dari sungai 8 sampai 15 
hari  rata-rata 1 kali/ tahun atau 4-8 hari rata-
rata 3-4 kali / tahun. Hasil padang rumput 
atau penggembalaan berkurang       tetapi 
tidak mati. Beberapa jenis pohon bisa 
mati.

f) Tanah sangat dangkal (10-15 cm) pada 
kemiringan yang datar s/d sedang, banyak 
bebatuan pada permukaan dan profil tanah; 
batu-batuan yang muncul menguasai 10-
20% permukaan tanah.

g) Kesuburan alami rendah dan zat toxic dapat 
diatasi.

h) Pembatas iklim : sedang yang membatasi 
sawah tadah hujan; tanaman tahunan masih 
tumbuh. Sampai 3 bulan berturut-turut 
kering dengan curah hujan < 100 mm/ bulan 
dan 2 bulan basah berturut-turut dengan 
curah hujan > 200 mm/ bulan.

i) Pembatas-pembatas fisik : sangat berat 
untuk pembangunan dan pemeliharaan  teras 
bangku sampai kemiringan 65%.

Klas VII : Lahan dalam  kelas ini tidak 
sesuai untuk pengerjaan tanah atau untuk 
agroforestri tanaman pertanian dan pepohonan. 
Untuk padang rumput atau penggembalaan 
pembatasnya juga berat. Lahan ini lebih sesuai 
untuk kehutanan daripada pastoral-farming. 
Untuk agroforestri tanaman rumput dan pepohonan 
pembatasnya juga berat.

Pembatas fisik dapat berasal dari satu atau 
kombinasi hal-hal sebagai berikut:
a) Kerentanan terhadap erosi dan mass 

movement di bawah vegetasi tetap: berat, 
atau akibat erosi masa lalu : berat

b) Kemiringan sangat curam atau sangat curam 
sekali (extremelly) : 45-85%; khususnya 
65-85%. Kadang-kadang kemiringan 35-
45% dengan lereng yang sangat panjang 
dimasukkan ke dalam klas ini karena sheet, 
rill dan gully erosion yang besar.

c) Drainase sangat jelek sekali. Muka air tanah 
pada / di atas permukaan > 8 bulan/ tahun. 
Horizon pada permukaan tereduksi/ gleyed 
horizon. Banjir (overflow) s/d 15 hari terjadi 
rata-rata 1 kali/ tahun atau 8-15 hari terjadi 
rata-rata > 1 kali/ tahun sehingga merusak 
padang rumput atau penggembalaan.

d) Kesuburan alami sangat rendah dan zat toxic 
tidak dapat dikoreksi.

e) Pembatas iklim: berat untuk padang rumput 
atau penggembalaan dan produksi kehutanan 
dengan 4-7 bulan kering berturut-turut 
dengan curah hujan < 100 mm/  bulan dan 
8 sampai 2 bulan basah dengan curah hujan 
> 200 mm/ bulan.

Klas VIII : Lahan dalam kelas ini 
memiliki sifat-sifat yang tidak menguntungkan 
untuk padang rumput atau penggembalaan dan 
kehutanan dan seharusnya untuk perlindungan 
DAS. Kelas ini sesuai untuk vegetasi asli, hutan 
lindung dan untuk rekreasi pasip. Kelas ini 
biasanya bergunung-gunung dengan erosi dan 
kemiringan yang ekstrim > 85%); tanah sangat 
miskin sekali (sangat dangkal atau bebatuan 
menutupi permukaan > 60%), banjir sering terjadi 
dan merusak, drainase sangat jelek sehingga tidak 
sesuai untuk padang rumput atau penggembalaan. 
Pada suatu ketinggian endapan abu yang sering 
terjadi menghalangi tumbuhnya vegetasi. Klas 
VIII ini mencakup juga unstable, mobile  bukit-
bukit pasir pada dataran yang rendah.  

Kunci penempatan tanah kedalam kelas-
kelas kemampuan lahan tersebut dilakukan 
dengan cara membandingkan/ mengkaji nilai-nilai 
atau sifat-sifat lahan - dari setiap Satuan Pemetaan 
Lahan (SPL) yang dihasilkan dari menumpang 
tindihkan (overlay) antara Peta Penggunaan 
Lahan Sub-DAS Temon, Peta Intensitas Hujan 
Sub-DAS Temon, Peta Topografi Sub-DAS 
Temon, dan Peta Tanah Sub-DAS Temon tersebut 
di atas - terhadap seperangkat kriteria untuk 
masing-masing kelas (kelas I s/d kelas VIII) 
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melalui proses penyaringan. Nilai-nilai tersebut 
pertama-tama dikaji terhadap kriteria untuk kelas 
lahan yang terbaik, namun jika tidak semua 
kriteria dapat dipenuhi, maka lahan tersebut 
secara otomatis akan jatuh ke dalam kelas yang 
lebih rendah. Kemudian nilai-nilai tersebut diuji 
dengan kriteria kelas yang lebih rendah tersebut 
dan seterusnya, hingga ditemukan kelasnya 
dimana semua kriteria dapat dipenuhi.

Nilai-nilai atau sifat-sifat lahan yang 
dimaksud adalah : 
1) Sifat tanah, umumnya  yang ditinjau adalah  

kedalaman tanah. Sifat ini akan di cek ke 
lapangan dan dengan peta tanah.

2) Kondisi drainase tanah (wetness) dan 
pengaruh banjir. Kondisi ini akan di cek ke 
lapangan.

3) Iklim terutama kekeringan. Sifat ini akan 
dikaji dari peta / data hujan.

4) Kemiringan tanah. Sifat ini akan dikaji dari 
peta topografi.

5) Erosi. Kerentanan terhadap erosi akan dikaji 
dengan metode sebagai berikut :
a) Bahaya Erosi
 Erosi maksimum yang terjadi pada suatu 

unit lahan diperkiraan/ dihitung dengan 
rumus USLE

Di mana :
A = kisaran kehilangan tanah yang 

diramalkan (ton/ha/th.)
R = faktor erosivitas hujan dan aliran 

permukaan (MJ.cm/ha.jam/th.)
K =  f a k t o r  e r o d i b i l i t a s  t a n a h  

(ton.ha.jam/ha.MJ.cm)
LS = faktor panjang dan kecuraman 

lereng (tanpa satuan)
C = faktor pengelolaan pertanaman 

(tanpa satuan)
P = faktor praktek pengendalian erosi 

secara mekanis (tanpa satuan)
a. Faktor erosivitas hujan dan aliran 

permukaan ( R )
 Salah satu rumus untuk menentukan 

nilai R adalah rumus yang men-

dasarkan curah hujan tahunan yang 
dikemukakan oleh Harper (1988), 
yaitu :
R = 38,5 + 0,35 (CHT)
di mana :
R =  Faktor erosivitas hujan dan 

aliran permukaan
CHT =  rata-rata curah hujan tahunan 

(mm)
b.  Faktor erodibilitas tanah ( K )
 Salah satu rumus untuk menentukan 

n i l a i  K  ada lah  rumus  yang 
dikemukakan oleh Wischmeier 
yaitu:

di mana :
M =  (% pasir sangat halus + % debu) 

x (100 - % lempung
a =  % bahan organik tanah
b =  faktor/nilai struktur tanah 

(nilainya 1- 4)
c =  faktor/nilai permeabilitas tanah 

(nilainya 1- 6)
c.  Faktor kelerengan (LS)
 Ada beberapa cara untuk menentukan 

nilai faktor LS, diantaranya adalah 
dengan mendasarkan pada kemirin-
gan lereng seperti Tabel 1. berikut 
ini:

Tabel 1. Penilaian indeks faktor LS

Kemiringan lereng (%) Penilaian (LS)

0 – 8 0,4

> 8 – 15 1,4

>15 – 25 3,1

> 25 – 40 6,8

> 40 9,5
Sumber : Anonim, 1994.

d.  Faktor pengelolaan pertanaman (C)
 Penentuan besarnya faktor C ini 

sebenarnya sangat rumit karena 
harus mempertimbangkan sifat 
perlindungan tanaman terhadap hujan. 
Untuk memudahkan perhitungan 
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biasanya hanya mendasarkan pada 
nilai-nilai yang dikemukakan para 
ahli di bidangnya, seperti contoh 
Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Contoh nilai faktor C.

Macam penggunaan Nilai C

Albizia dengan semak campuran 0,012

Kebun campuran rapat 0,1

Hutan tak terganggu 0,001

Semak belantara 0,51

Tanah kosong tak diolah 0,95

Sumber : Arsyad, 1980.
e.  Faktor praktek pengendalian erosi 

secara mekanis (P).
 Tabel 3. berikut ini merupakan con-

toh beberapa nilai P dengan adanya 
praktek-praktek atau perlakuan kon-
servasi tanah.

Tabel 3. Nilai faktor P pada berbagai bentuk praktek 
konservasi tanah

Praktek konservasi tanah Nilai P

Teras bangku baik 0,20

Teras bangku jelek 0,35

Tanaman dalam kontur, kemiringan 0-8% 0,50

Tanaman dalam kontur, kemiringan 9-20% 0,75

Tanaman dalam kontur, kemiringan > 20% 0,90

Sumber : Arsyad, 1980.
Besarnya erosi dikelompokan seperti 

Tabel 4 dan dipetakan pada skala 1 : 50.000
Tabel 4. : Kelas Bahaya Erosi

Kelas Bahaya Erosi (ton/ ha/ th)
I < 15
II 15 – 60
III 60 – 180
IV 180 – 480
V > 480

b) Tingkat Bahaya Erosi (TBE).
 TBE setiap unit lahan didapatkan dengan 

menumpang tindihkan peta bahaya erosi 
dengan peta kedalaman solum tanah. 
Tabel 5. berisi ketentuan untuk menetap-
kan TBE suatu unit lahan.

Tabel 5. : Kelas Tingkat Bahaya Erosi
Kelas bahaya Erosi

Solum 
tanah 
(cm)

I
<15

II
15-60

III 
60-180

IV
180-480

V>480

Dalam SR R S B 8B
> 90 0 l ll lll lV

Sedang R S B SB SB
60-90 I II III IV IV

Dangkal S B SB SB SB
30-60 II III IV IV IV
Sangat 
dangkal

B SB SB SB SB

< 30 III Iv IV IV IV

0-  SR = sangat ringan    III - B = Berat
I -    R = Ringan             IV - SB = Sangat Berat
II -  S = Sedang

Tahapan ini akan menghasilkan Peta 
Klasifikasi Kemampuan Lahan Sub-DAS Temon 
saat ini.
2.  Menentukan/ menghitung Penggunaan 

Lahan Sub-DAS Temon saat ini (present 
land use) yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan klas kemampuan lahannya.

Untuk  menentukan/  menghi tung 
Penggunaan Lahan Sub-DAS Temon saat ini 
(present land use) yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan klas kemampuan lahannya dilakukan 
dengan menampalkan peta Penggunaan Lahan 
Sub-DAS Temon saat ini dengan peta Klasifikasi 
Kemampuan Lahan Sub-DAS Temon saat 
ini yang dihasilkan dari tahap No. 1 di atas. 
Dari penampalan tersebut akan teridentikasi 
apakah masing-masing / setiap  Penggunaan 
Lahan (sawah, tegal, kebun, dll. ) sesuai atau 
tidak sesuai dengan klas kemampuan lahan di 
tempatnya berada. Setelah semua Penggunaan 
Lahan teridentifikasi kemudian dihitung berapa 
luas masing-masing.

Tahapan ini akan menghasilkan luas 
setiap penggunaan lahan yang tidak sesuai 
peruntukannya.
3.  Memberikan alternatif-alternatif pemecahan 

atau solusi yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi ketidak-sesuaian yang mungkin 
ditemukan dari kajian tersebut.

Apabila teridentifikasi adanya Penggunaan 
Lahan saat ini yang tidak sesuai dengan klas 
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kemampuan lahannya akan diberikan alternatif-
alternatif pemecahan atu solusi yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi ketidak-sesuaian 
yang mungkin ditemukan dari kajian tersebut dari 
referensi yang ada.  Tahapan ini akan menghasilkan 
saran alternatif-alternatif pemecahan atau solusi 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidak-
sesuaian yang mungkin ditemukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kelas Kemampuan Lahan Dari Setiap 

Penggunaan Lahan Sub-DAS Temon Saat 
Ini.

Rekapitulasi klasifikasi kemampuan lahan 
Sub-DAS Temon yang disajikan dalam Tabel 6. 
berikut ini merupakan hasil membandingkan/ 
mengkaji nilai-nilai atau sifat-sifat lahan - dari 
setiap Satuan Pemetaan Lahan (SPL) yang 
dihasilkan dari menumpang tindihkan (overlay) 
antara Peta Penggunaan Lahan Sub-DAS Temon, 
Peta Intensitas Hujan Sub-DAS Temon, Peta 
Topografi Sub-DAS Temon, dan Peta Tanah 
Sub-DAS Temon tersebut di atas - terhadap 
seperangkat kriteria untuk masing-masing klas 
melalui proses penyaringan. Nilai-nilai tersebut 
pertama-tama dikaji terhadap kriteria untuk kelas 
lahan yang terbaik, namun jika tidak semua 
kriteria dapat dipenuhi, maka lahan tersebut 
secara otomatis akan jatuh ke dalam kelas yang 
lebih rendah. Kemudian nilai-nilai tersebut diuji 
dengan kriteria kelas yang lebih rendah tersebut 
dan seterusnya, hingga ditemukan kelasnya 
dimana semua kriteria dapat dipenuhi.
Tabel 6. Rekapitulasi Klasifikasi Kemampuan Lahan 

Sub-DAS Temon
Kelas Kemampuan 

Lahan
Luas  (ha) Persentase (%)

I 0 0
II 1611.38 0.334
III 1581.83 0.328
1V 910.12 0.188
V 580.46 0.120
VI 58.94 0.012
VII 0 0
VIII 48.04 0.010

Waduk 39.20 0.008
Total 4829.97 100
Dari hasil penelitian tersebut di atas maka 

peta Klasifikasi Kemampuan Lahan Sub-DAS 
Temon saat ini dapat digambarkan sebagaimana 
disajikan. 

Tabel 7. di bawah ini menunjukkan Sebaran 
dan Kesesuaian Penggunaan Lahan pada Setiap 
Kelas Kemampuan Lahan Sub-DAS Temon.
Tabel 7. Sebaran dan Kesesuaian Penggunaan Lahan 

pada Setiap Kelas Kemampuan Lahan Sub-
DAS Temon

Penggunaan 
Lahan

Kelas 
Kemampuan 

Lahan
Luas_(ha) Kesesuaian

Hutan II 61.60 S

Hutan III 80.12 S

Hutan IV 56.40 S

Hutan V 24.33 S

Hutan VI 2.95 S

Hutan VIII 2.93 S

Total Luas_(ha) 228.33  

Kebun Campur II 66.39 S

Kebun Campur III 246.39 S

Kebun Campur IV 122.85 S

Kebun Campur V 10.75 S

Kebun Campur VI 0.53 S

Total Luas_(ha) 446.92  

Pemukiman II 614.16 S

Pemukiman III 554.22 S

Pemukiman IV 507.35 NS

Pemukiman V 27.14 NS

Pemukiman VI 0.53 NS

Total Luas_(ha) 1703.41  

Sawah II 543.72 S

Sawah III 574.92 S

Sawah IV 127.10 S

Sawah V 25.28 S

Sawah VI 2.47 NS

Sawah VIII 0.34 NS

Total Luas_(ha) 1273.83  

Semak Belukar V 440.39 S

Semak Belukar VI 47.94 S

Semak Belukar VIII 43.34 NS

Total Luas_(ha) 531.67  

Tegalan II 325.50 S

Tegalan III 126.18 S

Tegalan IV 96.41 S

Tegalan V 52.59 S

Tegalan VI 4.52 S

Total Luas_(ha) 605.20  

waduk VIII 40.62 S

4829.97
2.  Menentukan/ menghitung Penggunaan Lahan 

Sub-DAS Temon saat ini (present land use) 
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yang sesuai dan tidak sesuai dengan klas 
kemampuan lahannya.

Hasil pembandingan antara Peta Klasifikasi 
Kemampuan Lahan dengan Peta Penggunaan 
Lahan yang dilakukan di Sub-DAS Temon 
menunjukkan bahwa ada penggunaan lahan 
di Sub-DAS Temon yang tidak sesuai dengan 
kelas kemampuan lahannya. Tabel 7 di atas 
menunjukkan bahwa dari 1703.41 ha lahan yang 
digunakan untuk pemukiman terdapat 535.02 
ha yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan 
lahannya; dan berturut-turut untuk sawah dan 
semak belukar dari 1273.83 ha dan 531.67 ha 
lahan yang digunakan yang tidak sesuai dengan 
kelas kemampuan lahannya adalah 2.81 ha dan 
43.34 ha.
3. Alternatif-alternatif pemecahan atau solusi 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
ketidak-sesuaian yang ditemukan dari kajian 
tersebut

Solusi yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi penggunaan lahan untuk pemukiman 
yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan 
lahannya adalah menyarankan kepada pemerintah 
daerah setempat bersama-sama DPRD nya 
untuk membuat Perda yang mengatur tentang 
pemukiman. Sementara untuk sawah di kelas 
kemampuan lahan VI disarankan untuk diganti 
dengan tegal atau kebun campur; dan sawah di 
kelas kemampuan lahan VIII disarankan untuk 
diganti dengan tanaman tetap atau hutan. Semak 
belukar yang berada di kelas kemampuan lahan 
VIII juga disarankan untuk diganti dengan 
tanaman tetap atau hutan.
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( Sub Das Alang Ngunggahan)
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( Sub DAS Solo Hulu )
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( Sub Das SoloHulu)

Kecamatan Tirtomoyo
( Sub Das Wiroko )

Kecamatan Nguntoronadi
( Sub Das Wiroko )

492000

492000

495000

495000

498000

498000

501000

501000

504000

504000

9
1
1

4
0
0

0

9
1

1
4
0

0
0

9
1
1

7
0
0

0

9
1

1
7
0

0
0

9
1
2

0
0
0

0

9
1

2
0
0

0
0

9
1
2

3
0
0

0

9
1

2
3
0

0
0

PETA KELAS KEMAMPUAN LAHAN
SUB DAS TEMON
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Skala 1 : 50000

Lokasi Peta Sub DAS Temon

Kecamat an
Batuw arno

Kecamat an
Bat uret no

Kecamat an
Karangt engah

Kecamat an
G ir im oyo

480000

480000

510000

510000

9
0
9
0
0
0
0

9
0
9
0
0
0
0

9
1
2
0
0
0
0

9
1
2
0
0
0
0

9
1
5
0
0
0
0

9
1
5
0
0
0
0

PETA INSET
KABUPATEN WONOGIRI

Sumber Peta :
1. Peta Topografi sub DAS Temon skala 1 : 25000 & 1 : 50000
2. Peta Situasi Sub DAS Temon skala 1 : 50000
2. Peta Penggunaan Lahan Sub DAS Temon skala 1 : 50000

: Kelas Kemampuan lahan II
: Kelas Kemampuan lahan III
: Kelas Kemampuan lahan IV
: Kelas Kemampuan lahan V
: Kelas Kemampuan lahan VI
: Kelas Kemampuan lahan VIII

Legenda : Keterangan:

Peta_jalan_aspal.shp
Bts sub das.shp
Bts waduk_lines.shp
Bts adm kec_subdas.shp

Peta-_jalan_batu.shp

:  Batas kecamatan

:  Batas Sub DAS Temon
:  Batas waduk Ngancar

:  Jalan Batu
:  Jalan Aspal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Peta Klasifikasi Kemampuan Lahan 

Sub-DAS Temon. Hasil dari klasifikasi 
kemampuan lahan sub-DAS Temon 
berdasarkan penggunaan lahan sub-DAS 
Temon saat ini disajikan. 

2. Penggunaan Lahan Saat Ini Yang 
Tidak Sesuai Peruntukannya. Hasil 
dari pembandingan antara peta klasifikasi 
kemampuan lahan sub-DAS Temon yang 
dihasilkan dengan peta penggunaan lahan 
sub-DAS Temon saat ini adalah bahwa dari 
17 SPL hutan seluas 729,14 Ha tersebut 
yang tidak sesuai untuk hutan adalah 113,15 
Ha. Untuk tegal, dari 49 SPL tegal seluas 
1.242,94 Ha tersebut yang tidak sesuai 
untuk tegal adalah 357,45 Ha. Untuk kebun 
campur, dari 28 SPL kebun campur seluas 
69,53 Ha tersebut yang tidak sesuai untuk 
kebun campur adalah 4,07 Ha. Untuk sawah, 
dari 56 SPL sawah seluas 698,73 Ha tersebut 
yang tidak sesuai untuk sawah adalah 79,45 
Ha. Untuk semak belukar, dari 29 SPL semak 
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belukar seluas 837,77 Ha tersebut yang tidak 
sesuai untuk semak belukar adalah 19,70 Ha. 
Untuk pemukiman, dari 81 SPL pemukiman 
seluas 1.162,28 Ha tersebut yang tidak sesuai 
untuk pemukiman adalah 23,55 Ha.

3.  Alternatif-alternatif Pemecahan Untuk 
Mengatasi Ketidak-Sesuaian Tersebut 
No.2.  Lahan dengan kemiringan sampai 
dengan 65% masih dapat digunakan 
untuk pengembangan sawah dan sistem 
agroforestri dengan teras. Sistem agroforestri 
tersebut meliputi intercropping in rows 
(intercropping dalam baris), mixed gardens 
(kebun campur), homestead gardens 
(pekarangan/pemukiman), orchards (kebun 
buah-buahan), forest gardens (tegal), dan 

estates (perkebunan). Untuk lahan dengan 
kemiringan lebih besar dari  65% dapat 
digunakan untuk pengembangan vegetasi 
tetap dengan teras. 

b.  Saran
Pada lahan-lahan yang penggunaannya 

tidak sesuai peruntukannya perlu segera 
ditangani dengan segera. Pemilik lahan tersebut 
perlu didekati dan diajak bekerja sama untuk 
penanganan tersebut. Pertama kali yang dapat 
dilakukan adalah meminta pemilik lahan untuk 
memilih system penggunaan lahan yang benar 
(sesuai dengan hasil penelitian). Tindakan yang 
perlu dilakukan selanjutnya diantaranya adalah 
melakukan kegiatan terasering dan melakukan 
alih fungsi lahan sesuai dengan pilihan tersebut.
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