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MEKANISME PELEPASAN K TERFIKSASI MENJADI TERSEDIA BAGI PERTUMBUHAN 
TANAMAN PADA TANAH-TANAH YANG DIDOMINASI SMEKTIT 

Mechanisms of Releasing Fixed Potassium as Available Nutrient 
for Plant Growth on Smectitic Soils 

D. Nursyamsi 

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jl. Raya Jakenan-Jaken Km 05, PO Box 05, Pati 59182 

ABSTRAK 

 Tanah-tanah yang didominasi mineral liat smektit mempunyai prospek yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi 
lahan pertanian karena mempunyai penyebaran yang cukup luas di tanah air, yaitu lebih dari 2.12 juta ha (Vertisols sekitar 2.12 juta 
ditambah Inceptisols dan Alfisols yang bersubgrup vertik). Tanah ini umumnya mengandung K total tinggi tapi hanya sebagian kecil 
K tanah dapat segera tersedia untuk tanaman. Makalah ini membahas beberapa mekanisme pelepasan K terfiksasi menjadi tersedia 
bagi pertumbuhan tanaman pada tanah tersebut. Mineral liat smektit memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah muatan 
negatif tanah serta mengendalikan daya sangga dan jerapan maksimum K tanah. Lapisan atas (0-20 cm) tanah-tanah ini umumnya 
bertekstur liat, reaksi tanah netral hingga alkalin, K-potensial tanah sedang hingga tinggi, Kdd tanah rendah hingga tinggi, dan 
kapasitas tukar kation tanah sedang hingga tinggi. Meskipun Kt tanah tinggi tapi sebagian besar K tanah berada dalam bentuk yang 
tidak dapat dipertukarkan sehingga tidak segera tersedia bagi tanaman. Daya sangga dan jerapan maksimum K tanah semuanya 
tinggi. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan K adalah pemanfaatan K yang terdapat dalam tanah. Cara ini efektif terutama 
untuk tanah-tanah yang didominasi mineral liat smektit. Pemanfaatan K tanah dapat melalui mekanisme pelepasan dari pool Ktdd ke 
pool Kdd (release) dan desorpsi dari pool Kdd ke pool Kl (desorption). Setelah reaksi pelepasan dan desorpsi berlangsung maka 
tanaman akan dengan mudah menyerap K (absorpsi) untuk kebutuhan hidupnya. 

 
Kata kunci : Mekanisme, pelepasan, K terfiksasi, K tersedia, tanah yang didominasi smektit. 

ABSTRACT 

Smectitic soils have considerable prospects to be developed into agricultural land. The distribution of these soils is quite 
large, i.e. more than 2.12 million ha (approximately 2:12 million of Vertisols as well as Alfisols and Inceptisols which have vertic 
subgroup). Smectite mineral contributed significantly to the amount of soil negative charge and controled soil buffering capacity 
and soil K maximum sorption. Top soil (0-20 cm) of smectitic soils are generally clay-textured, neutral to alkaline in soil reaction, 
moderate to high in potential K, low to high in exchangeable K, and moderate to high in cation exchange capacity. Although soil 
total K was high, but most of the soil K was in an unexchangeable form so that it was not immediately available to plants. While soil 
buffering capacity and maximum sorption on K were high. One important aspect in the management of soil K is the use of K 
contained in the soil. This method is quite effective, particularly for smectitic soils. The use of contained K in soil can be through the 
mechanism of release from unexchangeable soil K pool to exchangeable soil K pool as well as desorption from exchangeable soil K 
pool to soluble soil K pool. After both rection take place then, the plants will easily absorb K for their growth. 

 
Keywords : Mechanism, release, fixed K,available K,smectitic soils. 
  
  

anah-tanah yang mengandung mineral liat 
smektit mempunyai prospek yang cukup 
besar untuk dikembangkan menjadi lahan 

pertanian tanaman pangan jika dibarengi dengan 
pengelolaan tanaman dan tanah yang tepat. Di 
lingkungan dengan iklim yang memiliki bulan-
bulan kering nyata, tanah ini memiliki sifat vertik 
(verto = membalik), yaitu tanah yang dapat 
mengembang (swelling) pada saat basah dan 

mengkerut (shrinking) saat kering. Proses 
mengembang dan mengkerut erat kaitannya 
dengan kandungan mineral liat tipe 2:1 (smektit) 
yang tinggi di dalam tanah (Borchardt, 1989). 
Sejumlah kation, seperti K+, NH4

+, Na+, Ca2+, 
Mg2+, dan lain-lain dapat masuk ke dalam ruang 
antar lapisan liat tipe 2:1 saat kadar air tinggi 
(tanah mengembang). Sebaliknya bila kadar air 
turun maka air yang terdapat di dalam ruang 

T 
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antar lapisan akan keluar sehingga ruangan yang 
sebelumnya terisi air digantikan oleh udara, 
akibatnya tanah mengkerut dan terjadi retakan-
retakan. Dengan demikian ciri utama untuk 
menduga keberadaan smektit di lapangan secara 
visual adalah adanya retakan-retakan tanah yang 
lebar di saat tanah kering atau pada musim 
kemarau. 

Tanah yang mengandung mineral liat 
smektit umumnya terdapat pada order Vertisols 
dan order lain bersubgrup vertik. Tanah-tanah 
tersebut memiliki sifat vertik, yaitu diantaranya 
mempunyai bidang kilir atau ped berbentuk baji, 
kadar liat > 30% dalam fraksi tanah halusnya, 
dan terdapat rekahan terbuka dan tertutup 
secara periodik (Borchardt, 1989). Tanah 
dengan mineral liat smektit dominan tetapi 
berada di bawah iklim yang selalu lembab 
(musim kering tidak nyata) tidak selalu 
menunjukkan sifat vertik tersebut kecuali kadar 
liat. Di Indonesia, penyebaran tanah-tanah 
tersebut cukup luas, yaitu diperkirakan lebih dari 
2.12 juta ha (Vertisols sekitar 2.12 juta 
ditambah sebagaian Inceptisols dan Alfisols 
yang bersubgrup vertik) yang tersebar di wilayah 
Jawa (Jabar, Jateng, dan Jatim), Sulawesi 
(Sulsel, Sulteng, dan Gorontalo), dan Nusa 
Tenggara (Lombok) (Pusat Penelitian Tanah dan 
Agroklimat, 2000). Tanah ini termasuk tanah 
pertanian utama di Indonesia dan umumnya 
dimanfaatkan untuk padi sawah irigasi dan tadah 
hujan, palawija, kebun campuran, tebu, 
tembakau, kapas, kelapa dan hortikultura lainnya 
seperti mangga (Subagyo et al., 2000).  

MINERAL LIAT SMEKTIT 

Smektit adalah mineral liat tanah yang 
umum dijumpai di daerah temperate, iklim 
dingin, dan dijumpai pula di daerah tropik. 
Smektit terbentuk di tempat yang berdrainase 
buruk atau di area dengan tingkat pencucian 
terbatas karena rendahnya curah hujan, adanya 
lapisan kedap di dalam profil tanah, atau 
permukaan air tanah yang tinggi. Termasuk 
dalam grup smektit yang banyak dijumpai dalam 
tanah adalah montmorilonit, beidelit, dan 

nontronit (Allen dan Hajek, 1989). Di Indonesia 
mineral ini sangat dominan di tanah-tanah 
Vertisols dan Mollisols serta banyak pula 
dijumpai di tanah Inceptisols dan Alfisols. 
Sementara itu hektorit (kaya Li), saponit (Mg), 
saukonit (Zn) jarang dijumpai di dalam tanah. 

Sifat mengembang-mengkerut dan muatan 
negatif yang tinggi menyebabkan mineral ini 
reaktif dalam lingkungan tanah. Di daerah 
dengan perbedaan iklim basah dan kering yang 
signifikan, proses mengembang dan mengkerut 
tanah terjadi sangat kentara. Selain dapat 
menjerap K+, Ca2+, Mg2+, dan kation lainnya 
yang diperlukan tanaman, smektit juga dapat 
menjerap senyawa organik, herbisida, dan 
pestisida (Borchardt, 1989). 

Struktur smektit pertama kali dikemukakan 
oleh Hofmann et al., (1933) dalam Borchardt 
(1989). Smektit mirip dengan struktur mika dan 
vermikulit dimana satu unit kristal smektit terdiri 
dari satu lempeng Al-oktahedral yang diapit oleh 
2 lempeng Si-tetrahedral. Substitusi isomorfik 
dapat terjadi di kedua lempeng tersebut dan hal 
ini dapat berdampak terhadap karakteristik dan 
komposisi kimia sehingga dapat dijadikan dasar 
dalam klasifikasi mineral tersebut. Dioktahedral 
smektit (beidelit, montmorilonit, dan nantronit) 
terbentuk sebagai hasil hancuran dari mineral 
mika sedangkan trioktahedral smektit (hektorit, 
saponit, dan saukonit) muncul sebagai turunan 
(inheretance) dari bahan induk tanah (Allen dan 
Hajek, 1989). 

Sifat  mengembang dari smektit 
dipengaruhi oleh jerapan ion dan molekul di 
ruang antar lapisan smektit. Analisis dengan 
metode X-Ray Diffraction (XRD) menunjukkan 
bahwa puncak difraksi smektit muncul pada 1.5 
nm pada perlakuan penjenuhan dengan Mg. 
Puncak difraksi meningkat menjadi 1.8 nm 
setelah perlakuan dengan Mg+gliserol. Puncak 
difraksi menurun hingga 1.25 nm setelah 
perlakuan penjenuhan dengan K dan menurun 
lagi hingga 1.0 nm setelah preparat dipanaskan 
hingga 550 oC (Borchardt, 1989). Kondisi 
smektit seperti yang dijelaskan di atas 
berpengaruh terhadap karakteristik kimia dan 
fisikanya yang akhirnya berpengaruh pula 
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terhadap karakteristik tanah. Berikut ini 
karakteristik kimia dan fisika smektit dibahas 
seperti yang diuraikan oleh Borchardt (1989). 

Karakteristik kimia 

Selain tanah yang banyak mengandung 
bahan organik, tanah yang banyak mengandung 
smektit juga memiliki kapasitas tukar kation 
yang cukup tinggi, yaitu sekitar 110 cmol/kg 
atau berkisar antara 47-162 cmol/kg (Alexiades 
dan Jackson, 1966). Sumber muatan negatif 
smektit berasal dari substitusi isomormik Al3+ 
terhadap Si4+ pada lempeng tetrahedral atau 
Mg2+ dan Fe2+ terhadap Al3+ atau Fe3+ pada 
lempeng oktahedral. Sisi ujung atau posisi-e 
(edge) dari struktur smektit juga dapat 
memberikan kontribusi muatan negatif walaupun 
dalam jumlah sedikit, yaitu hanya berkisar 1 – 5 
cmol/kg. Muatan pada posisi-i (interlayer) 
merupakan sumber muatan permanen 
(permanent charge), sedangkan muatan dari 
posisi-e termasuk muatan tergantung pH, yaitu 
muatan negatif meningkat seiiring dengan 
meningkatnya pH (pH dependent charge) 
(Borchardt, 1989). 

Fiksasi K pada tanah-tanah yang 
mengandung mineral smektit termasuk tinggi 
(Ghousikar dan Kendre, 1987). Selain itu, fiksasi 
tanah ini terhadap kation lain juga tinggi, misal 
terhadap Al3+, Mg2+, dan Fe3+ yang dapat 
membentuk formasi hidroksi interlayer. Tingkat 
fiksasi smektit terhadap kation tergantung 
valensi dan radius atom kation tersebut. 
Semakin tinggi valensi kation dan semakin kecil 
radius atom maka fiksasi smektit terhadap 
kation semakin tinggi. Kalium bervalensi satu 
tapi mempunyai radius atom yang jauh lebih 
kecil dibandingkan Al3+, Mg2+, dan Fe3+ (Tan, 
1998) sehingga fiksasinya oleh mineral liat 
smektit tinggi. 

Pertukaran anion pada smektit sangat 
rendah, yaitu < 5 cmol/kg (Bingham et al., 
1965). Anion yang memiliki ukuran yang sesuai 
dapat menggantikan ion OH- hanya pada posisi-e 
di struktur mineral. Hal inilah yang menyebabkan 
kapasitas tukar anion (KTA) smektit sangat 

rendah sehingga tidak berpengaruh nyata 
terhadap jerapan anion. Tanah-tanah dengan 
kapasitas tukar anion tinggi umumnya memiliki 
polimer hidroksi-Al pada permukaan mineral, 
seperti mineral besi atau alumunium oksida. 
Kedua mineral tersebut dapat memberikan 
kontribusi terhadap KTA yang signifikan. 

Karakteristik fisika 

Sifat mengembang dan mengkerut ini 
berimbas terhadap karakteristik fisika tanah 
lainnya, seperti: hidrasi dan dehidrasi, expansi 
pada tanah-tanah berbahan smektit, dan 
stabilitas tanah. Jerapan air diantara lapisan 
smektit berkaitan erat dengan jarak basal 
smektit yang dapat diukur dengan metode XRD. 
Hidrasi H2O oleh kation yang dapat 
dipertukarkan membentuk lapisan pertama 
dengan energi ikatan yang tinggi. Lapisan 
berikutnya dijerap dengan energi yang lebih 
rendah. Hendricks et al. (1940) dalam Borchardt 
(1989) menyatakan bahwa H2O yang diikat pada 
permukaan komplek jerapan smektit berbentuk 
heksagonal. 

Sifat kohesi dan adhesi smektit juga 
berbeda dengan mineral tanah lainnya. Sifat ini 
berkaitan erat dengan peristiwa longsor 
(landslide), pergerakan tanah (soil creep), dan 
erosi. Tanah-tanah yang mengandung smektit 
tinggi berpotensi untuk terjadinya longsor karena 
smektit dapat menjerap air dalam jumlah banyak 
(Borchardt, 1989). Smektit juga hampir selalu 
identik dengan peristiwa pergerakan tanah yang 
disebabkan oleh adanya ekspansi dan kontraksi 
akibat perubahan kadar air tanah. Selain itu 
erodibilitas tanah-tanah yang mengandung 
smektit tinggi dipengaruhi oleh kekuatan 
keregangan tanah. Kekuatan keregangan tanah 
tergantung dari kejenuhan kation dimana 
kekuatannya menurun menurut urutan: Fe3+ > 
K+ > Na+ > Al3+ > Ca2+. 

Peranan smektit dalam mengendalikan 
ketersediaan K tanah 

Mineral liat smektit yang merupakan 
sumber muatan permanen sangat berperan 
dalam mengendalikan ketersediaan K tanah. 
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Hubungan antara kadar smektit dengan KTK 
yang positfp nyata (R2 = 0,5091) menunjukkan 
bahwa smektit berkontribusi signifikan terhadap 
jumlah muatan negatif tanah. Sebaliknya 
hubungan antara kadar C-organik dengan KTK 
tanah yang tidak nyata (R2 = 0,0002) 
menunjukkan bahwa bahan organik tidak 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
muatan negatif tanah (Gambar 1). Fenomena ini 
membuktikan bahwa pada tanah-tanah yang 
didominasi oleh mineral liat smektit (Vertisols), 
sumber muatan permanen lebih penting daripada 
sumber muatan variabel dalam mengendalikan 
KTK tanah. Pada tanah yang didominasi oleh 
sumber muatan variabel seperti tanah Ultisols di 
daerah Sasamba, Kaltim (Prasetyo et al., 2001) 
dan Ultisols dari bahan volkan andesitik di 
daerah Ungaran, Jateng (Prasetyo et al., 2005) 
bahan organik memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap muatan negatif tanah. 

Hubungan antara kadar smektit dengan 
daya sangga dan jerapan maksimum K tanah 
positip nyata dengan nilai koefisien determinan 
(R2) masing-masing 0,4000 dan 0,5320 
(Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa mineral 
liat smektit selain berperan terhadap muatan 
negatif tanah juga dapat mengendalikan daya 
sangga dan jerapan maksimum K tanah. Dengan 
demikian maka smektit memegang peranan 

penting dalam penyediaan K untuk tanaman 
pada pada tanah-tanah yang didominasi mineral 
liat smektit. 

KARAKTERISTIK TANAH-TANAH YANG 
DIDOMINASI MINERAL LIAT SMEKTIT 

Karakteristik kimia tanah 

Kisaran karakteristik tanah lapisan atas (0-
20 cm) tanah-tanah yang didominasi mineral liat 
smektit disajikan pada Tabel 1. Menurut kriteria 
Pusat Penelitian Tanah (1983) semua tanah 
yang diteliti bertekstur liat, reaksi tanah netral 
(Inceptisols dan Vertisols) hingga alkalin 
(Alfisols), sedangkan kemasaman tanah 
semuanya rendah, sebaliknya kejenuhan basa 
(KB) semuanya tinggi. Kadar C dan N-organik 
tanah semuanya rendah, kadar K-potensial tanah 
sedang (Inceptisols dan Alfisols) hingga tinggi 
(Vertisols), sedangkan kadar P-potensial tanah 
semuanya tinggi. Kadar Ca dan Mgdd tanah 
termasuk sedang (Inceptisols) hingga tinggi 
(Vertisols dan Alfisols), sedangkan Kdd tanah 
termasuk rendah (Inceptisols), sedang (Alfisols), 
dan tinggi (Vertisols). Kapasitas tukar kation 
(KTK) tanah termasuk sedang (Inceptisols) 
hingga tinggi (Alfisols dan Vertisols). 

Sumber: Nursyamsi et al. (2007) 

Gambar 1.  Hubungan antara Kadar C-organik dan smektit dengan KTK Tanah 
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Karakteristik mineral liat tanah 

Hasil analisis semi kualitatif mineral fraksi 
liat yang dilaksanakan oleh Nursyamsi et al. 
(2007) menunjukkan bahwa tanah Inceptisols 
mengandung mineral liat smektit dan kaolinit 

sedikit sampai sedang serta kuarsa sangat 
sedikit hingga sedikit. Tanah Vertisols 
mengandung mineral liat smektit sangat banyak, 
kaolinit sedikit, dan kuarsa sangat sedikit. 
Sementara itu tanah Alfisols mengandung 
mineral liat smektit dan kaolinit sedang sampai 

Tabel 1. Kisaran karakteristik contoh tanah lapisan atas (0-20 cm) tanah-tanah yang didominasi mineral 
liat smektit dari Jawa 

Karakteristik tanah Metode/pengekstrak Inceptisols Vertisols Alfisols 

Kadar liat (%) Pipet 37 ± 17 63 ± 12 53 ± 18 
pH H2O Air (1:2,5) 6,0 ± 0,8 6,5 ± 0,9 7,0 ± 0,9 
C-organik (%) Kjeldahl 1,10 ± 0,11 1,40 ± 0,15 2,04 ± 0,44 
N-total (%) Kjeldahl 0,09 ± 0,05 0,20 ± 0,10 0,19 ± 0,10 
K-potensial (ppm K2O) HCl 25% 148 ± 102 239 ± 140 198 ± 96 
P-potensial (ppm P2O5) HCl 25% 516 ± 203 548 ± 274 583 ± 295 

Nilai tukar kation           
Cadd (Cmol(+)/kg) NH4OAc pH 7,0 10,06 ± 2,09 36,40 ± 14,26 30,88 ± 11,02 
Mgdd (Cmol(+)/kg) NH4OAc pH 7,0 2,99 ± 1,14 6,98 ± 2,34 3,57 ± 1,17 
Kdd (Cmol(+)/kg) NH4OAc pH 7,0 0,13 ± 0,11 0,33 ± 0,27 0,25 ± 0,18 
KTK (Cmol(+)/kg) NH4OAc pH 7,0 16,92 ± 6,92 56,38 ± 22,17 30,83 ± 13,20 
KB (%) NaCl 85 ± 20 84 ± 29 >100 ± 79 

Kemasaman           
Aldd (Cmol(+)/kg) KCl 1N 0,28 ± 0,29 0,25 ± 0,30 0,10 ± 0,19 
Hdd (Cmol(+)/kg) KCl 1 N 0,28 ± 0,07 0,29 ± 0,12 0,26 ± 0,08 

Jumlah contoh  13 47 31 

Sumber : Nursyamsi et al. (2007) 

Sumber: Nursyamsi et al. (2007) 

Gambar 2. Hubungan antara kadar smektit dengan jerapan maksimum dan daya sangga K 
tanah 
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banyak serta mengandung kuarsa sangat sedikit 
(Tabel 2). Dengan demikian maka dapat 
dikatakan bahwa tanah Vertisols didominasi oleh 
mineral liat smektit sedangkan tanah Alfisols dan 
Inceptisols didominasi oleh smektit dan kaolinit. 

Fraksionasi K tanah 

Nursyamsi et al. (2007) mengemukakan 
bahwa kadar K total tanah-tanah yang 
didominasi smektit dari tinggi ke rendah 
berturut-turut adalah Vertisols > Alfisols > 
Inceptisols. Bentuk Kl, Kdd, dan Ktdd tanah dari 
tinggi ke rendah mempunyai urutan yang sama 
dengan Kt tanah. Kadar Kl adalah 14, 13, dan 11 
mg/kg; Kdd (98, 99, dan 50 mg/kg); dan Ktdd 
(347, 303, dan 171 mg/kg) berturut-turut untuk 
Vertisols, Alfisols, dan Inceptisols, (Gambar 3). 
Kadar K di dalam tanah dipengaruhi oleh bahan 

induk tanah tersebut, dimana Inceptisols berasal 
dari bahan endapan liat, Vertisols dari endapan 
liat berkapur, dan Alfisols dari batu kapur 
(Lembaga Penelitian Tanah, 1966).  

Selain faktor bahan induk tanah, kadar K 
tanah juga sejalan dengan hasil analisis mineral 
liat dengan metode XRD. Berdasarkan analisis 
tersebut, kadar mineral liat smektit di dalam 
fraksi liat tanah berturut-turut dari tinggi ke 
rendah adalah Vertisols > Alfisols > Inceptisols 
(Gambar 3). Dengan kata lain kadar K tanah 
tergantung jumlah mineral liat smektit yang 
berada di dalam tanah.  

Proporsi bentuk K dari rendah ke tinggi di 
tanah-tanah yang didominasi mineral liat smektit 
mempunyai urutan yang sama, yaitu: Kl < Kdd < 
Ktdd. Bentuk Kl berkisar antara 5-7%, Kdd 24-
31%, dan Ktdd 63-68% (Gambar 3). Tampak 

Tabel 2. Hasil analisis mineral liat kualitatif terhadap lapisan atas tanah-
tanah yang diambil dari jawa dengan metode XRD 

Kode contoh Tanah Smektit Kaolinit Kuarsa 

NA-39 Inceptisols ++ ++ + 
NA-10 Inceptisols + + (+) 
NA-1 Inceptisols + + + 
DE-28 Inceptisols ++ ++ + 
B2-1 Vertisols ++++ + (+) 
B3-1 Vertisols ++++ - - 
B2-2 Vertisols ++++ + (+) 
B3-2 Vertisols ++++ - - 
DE-34 Vertisols ++++ - - 
DE-36 Vertisols ++++ + (+) 
NA-5 Vertisols ++++ - - 
NA-6 Vertisols ++++ + (+) 
B1-1 Alfisols +++ ++ (+) 
B4-1 Alfisols ++ ++++ (+) 
B1-2 Alfisols +++ ++ (+) 
B4-2 Alfisols ++ ++++ (+) 
NA-3 Alfisols +++ +++ (+) 
NA-4 Alfisols +++ +++ (+) 
NA-2 Alfisols ++ ++ (+) 
NA-37 Alfisols ++ +++ (+) 

Sumber : Nursyamsi et al. (2007) 

Keterangan  : ++++ = sangat banyak (80-100%), +++ = banyak (60-
80%), ++ = sedang (40-60%),    + = sedikit (20-40%), (+) 
sangat sedikit (0-20%), - = tidak ada (0). 
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bahwa sebagian besar K tanah berada dalam 
bentuk tidak dapat dipertukarkan sehingga tidak 
cepat tersedia bagi tanaman. Apabila 
diasumsikan bentuk Kl dan Kdd disebut sebagai K 
tersedia dan Ktdd sebagai K tidak tersedia maka 
dapat dikatakan bahwa sebagian besar K di 
dalam tanah-tanah yang didominasi mineral lita 
smektit tidak segera tersedia bagi tanaman. Hal 
ini sejalan dengan hasil penelitian Nursyamsi 
(2010) yang menunjukkan bahwa tanaman 
jagung respons terhadap pemupukan K pada 
tanah Alfisols dan Vertisols, walaupun kadar K 
total di kedua tanah tersebut tinggi.  

Jerapan K tanah 

Berdasarkan kurva jerapan, maka jerapan 
K tanah dari tinggi ke rendah berturut-turut 
adalah Vertisols > Alfisols > Inceptisols. 
Fenomena ini erat kaitannya dengan sifat 
inherent dari ketiga tanah tersebut yang 
berbeda. Karakteristik tanah yang dapat ber-
pengaruh terhadap jerapan K antara lain: tekstur, 
KTK, dan kadar mineral liat smektit. Semua 
variabel tersebut berbeda antar tanah yang satu 
dengan yang lainnya (Tabel 1) sehingga 
menghasilkan kurva jerapan yang berbeda pula 
(Nursyamsi et al., 2009) (Gambar 4). 

Selain faktor intensitas dan kuantitas, 
daya sangga juga dapat mempengaruhi 

penyediaan K suatu tanah. Daya sangga ini 
menunjukkan tingkat kemampuan tanah untuk 
selalu mensuplai K ke dalam larutan tanah bila 
konsentrasi K dalam larutan menurun akibat 
diserap tanaman atau tercuci. Karena semua 
kurva jerapan K tersebut di atas berbentuk 
kuadratik-plato maka daya sangga tanah 
terhadap K berubah seiring dengan berubahnya 
intensitas K di dalam larutan tanah. Namun 
demikian daya sangga ini juga dapat diduga dari 
kemiringan kurva, dimana kurva yang landai 
daya sangganya rendah, sebaliknya kurva yang 
curam memiliki daya sangga tinggi. Dengan 
demikian maka daya sangga ketiga tanah yang 
diteliti dari tinggi ke rendah adalah Vertisols > 
Alfisols > Inceptisols (Nursyamsi et al., 2009). 

PEMANFAATAN KALIUM TANAH 

Meskipun hanya bentuk Kl dan Kdd saja 
yang cepat tersedia bagi tanaman, namun 
sesungguhnya bentuk Ktdd yang meliputi K-
terfiksasi dan K-struktural berpotensi untuk 
berubah menjadi tersedia bagi tanaman. Telah 
dikemukakan sebelumnya bahwa bentuk K 
tersedia hanya sekitar 2-10% dari total K yang 
terdapat di dalam tanah. Dengan demikian maka 
terdapat peluang yang sangat besar untuk 
memanen K tanah, yaitu sekitar 90-100%. 
Apabila peluang ini dapat dimanfaatkan maka 

Sumber: Nursyamsi et al. (2007) 

Gambar 3. Komposisi dan proporsi bentuk-bentuk K lapisan atas tanah-tanah Inceptisols, Vertisols, 
dan Alfisols dari Jawa 
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kita dapat memenuhi sebagian atau seluruh 
kebutuhan K tanaman dari tanah dan sisanya 
dari pupuk. Peluang ini terutama ditujukan untuk 
tanah-tanah yang mengandung total K tinggi, 
yaitu untuk tanah-tanah yang mengandung 
smektit tinggi.  

Pengelolaan tanah secara umum adalah 
berbagai upaya agar K selalu tersedia bagi 
tanaman. Bila K tersedia itu dianggap sebagai 
bentuk Kl dan Kdd maka pengelolaan tanah 
identik dengan upaya untuk mempertahankan 
reaksi keseimbangan antara Kl dan Kdd, yaitu 
reaksi 4 desorpsi (desorption), 5 jerapan 
(adsorption), dan 6 serapan tanaman atau 
pencucian (uptake/leaching) seperti yang tertera 

pada Gambar 5. Bila keseimbangan ini 
terganggu, misal laju reaksi 4 lebih rendah 
daripada reaksi 5+6 maka tanaman akan 
mengalami kekahatan K. Dengan demikian maka 
prinsip dari pengelolaan K tanah adalah 
meningkatkan reaksi 1, 2, dan 4 serta 
mengurangi reaksi 3, 5, dan pencucian sehingga 
Kl dapat diserap oleh tanaman secara maksimal 
dan berkesinambungan. 

Pemberian pupuk K dapat meningkatkan Kl 
tanah sehingga reaksi 5 dan 6 meningkat 
(Nursyamsi et al., 2008). Pemberian bahan 
organik dapat mengurangi kehilangan K karena 
tercuci, meningkatkan reaksi 5 dan reaksi 4 
sehingga kemampuan tanah untuk selalu 

Gambar 5.  Reaksi keseimbangan K di dalam tanah 

    Mineral K                K tidak dapat dipertukarkan             K dapat dipertukarkan                      K larut 
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Sumber : Nursyamsi et al. (2009) 

Gambar 4. Kurva jerapan K lapisan atas tanah Inceptisols, Vertisols, 
dan Alfisols dari Jawa 
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mensuplai K ke dalam pool Kl (daya sangga) 
terjamin. Selanjutnya pemberian K dengan cara 
dibenam dalam larikan dekat akar atau diberikan 
secara bertahap menurut fase tumbuh tanaman 
juga dapat mengurangi kehilangan K oleh 
pencucian. Upaya-upaya tersebut selain 
ditujukan untuk meningkatkan Kl juga untuk 
menekan kehilangan K karena pencucian 
sehingga efisiensi pupuk K meningkat. 

Salah satu aspek penting dalam 
pengelolaan K adalah pemanfaatan K yang 
terdapat dalam tanah. Cara ini cukup efektif 
terutama untuk tanah-tanah yang didominasi 
oleh mineral liat smektit karena umumnya tanah 
ini mengandung K total tinggi tapi tanaman 
masih tetap mengahadapi masalah kekahatan K. 
Pemanfaatan K tanah prinsipnya adalah berbagai 
upaya yang bertujuan untuk meningkatkan 
ketersediaan K tanah dengan memanfaatkan K 
yang memang sudah ada di dalam tanah. 
Dengan demikian maka pemanfaatan K tanah 
dapat dilakukan dengan mempercepat reaksi 1 
hancuran dari mineral K (weathering), 2 
pelepasan dari pool Ktdd ke pool Kdd (release), 
dan 4 desorpsi dari pool Kdd ke pool Kl 
(desorption).  

MEKANISME PELEPASAN KALIUM 
TERFIKSASI MENJADI TERSEDIA 

BAGI TANAMAN 

Pemberian asam oksalat, Na+, NH4
+, dan 

Fe3+ dapat mempercepat reaksi 1 (hancuran), 2 
(pelepasan), dan 4 (desorpsi) (Nursyamsi et al., 
2008) atau reaksi mengarah ke kanan dari reaksi 
keseimbangan K dalam tanah (Gambar 5). 

Reaksi 1 merupakan hancuran mineral primer 
yang banyak mengandung K menjadi mineral 
sekunder; reaksi 2 merupakan pelepasan K dari 
K terfiksasi menjadi Kdd; sedangkan reaksi 4 
merupakan desorpsi K dari Kdd menjadi Kl. 
Tanah-tanah yang didominasi oleh mineral liat 
smektit merupakan mineral sekunder sehingga 
reaksi yang berpeluang tinggi untuk muncul 
adalah reaksi pelepasan dan desorpsi, sedangkan 
reaksi hancuran dari mineral primer hampir tidak 
ada. Setelah reaksi pelepasan dan desorpsi 
berlangsung maka tanaman akan dengan mudah 
menyerap K (absorpsi) untuk kebutuhan 
hidupnya. 

Desorpsi 

Asam oksalat yang dikeluarkan oleh akar 
tanaman di sekitar rizosfer (Nursyamsi, 2009a) 
akan mengalami disosiasi menghasilkan H+ dan 
HOOCCOO-. Selanjutnya H+ dapat menggeser K 
yang berada di permukaan komplek jerapan (Kdd) 
atau K yang berada di posisi-p dan e sehingga K 
lepas ke dalam larutan (Kl). Proses tersebut 
dikenal sebagai proses pertukaran kation (cation 
exchange) seperti yang disajikan pada Gambar 
6. Reaksi pertukaran ini mengakibatkan proses 
desorpsi terjadi. Proses pertukaran sangat 
mungkin terjadi karena sesuai dengan deret 
liotropik, jerapan koloid tanah terhadap H+ > K+ 
(Tan, 1998). Selain itu juga konsentrasi H+ di 
rhizosfer lebih tinggi dibandingkan di bulk soil 
(Marschner, 1997) sehingga berpeluang 
membebaskan K yang berada pada permukaan 
komplek jerapan. 

Seperti halnya asam oksalat, ternyata Na+, 
NH4

+, dan Fe3+ juga dapat mengusir K yang 

Gambar 6.  Reaksi pertukaran K yang terjerap di permukaan koloid dengan kation lain (M+) 

      Koloid                                                              Koloid 

M+ 
larut 

 K 
 
 K     + 
 
 K 

K+ 
larut 

 M 
 
 M     + 
 
 M 



Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 5 No. 2, Desember 2011 

 70 

berada di permukaan komplek jerapan sehingga 
K lepas ke dalam larutan (Nursyamsi et al., 
2008) yang akhirnya proses desorpsi terjadi. 
Proses pertukaran K+ oleh Fe3+ juga dapat 
berlangsung karena berdasarkan deret liotropik, 
jerapan koloid tanah terhadap Fe3+ > K+ (Tan, 
1998). Kation lainnya, yaitu Na+ dan NH4

+ 
meskipun posisinya dalam deret liotropik 
masing-masing berada disebelah kanan dan 
sama dengan kation K+ tetapi tetap berpeluang 
untuk mengusir K pada komplek jerapan asalkan 
konsentrasi kedua kation tersebut di dalam 
larutan tanah > K pada komplek jerapan. 

Nursyamsi (2009b) telah melaporkan 
bahwa asam oksalat, Na+, NH4

+, dan Fe3+ nyata 
meningkatkan pelepasan K terfiksasi liat pada 
tanah-tanah yang didominasi mineral liat 
smektit. Pemberian asam oksalat+NaOH pH=7 
paling efektif dalam melepaskan K terfiksasi 
pada Alfisols, sedangkan pemberian Na+ pada 
Vertisols. Persentase K yang dapat lepas akibat 
perlakuan berkisar antara 1.37-36.93% pada 
Hapludalf Tipik, 1.36-33.25% pada Haplustalf 
Tipik, 1.78-25.63% pada Endoaquert Kromik, 
dan 2.66-33.04% pada Endoaquert Tipik (Tabel 

3). Urutan persentase pelepasan K akibat 
perlakuan dari tinggi ke rendah menunjukkan 
tingkatan jumlah K yang dapat dilepas oleh 
perlakuan tersebut baik pada Alfisols maupun 
Vertisols. 

Pelepasan 

Pelepasan K dari dalam ruang antar lapisan 
menuju ke permukaan koloid didahului oleh 
peningkatan jarak basal smektit (mengembang) 
sehingga K yang tadinya tertutup menjadi 
terbuka dan siap untuk melakukan pertukaran. 
Peningkatan jarak basal ini disebabkan oleh 
karena ion yang terselimuti molekul air 
melakukan penetrasi ke dalam ruang antar 
lapisan mineral smektit dimana besarnya 
peningkatan jarak basal seiring dengan besar 
radius hidrasi ion yang masuk (Gambar 7). Asam 
oksalat, Na+, dan Fe3+ dapat meningkatkan 
jarak basal smektit sehingga K+ menjadi terbuka. 
Meskipun NH4

+ tidak meningkatkan jarak basal 
tapi kation ini dapat berkompetisi dengan K+ 
menempati posisi di ruang antar lapisan smektit 
sehingga K bisa terlepas (Evangelou dan 
Lumbanraja, 2002). 

Tabel 3. Pengaruh asam oksalat, Na+, NH4
+, dan Fe3+ terhadap pelepasan K terfiksasi liat 

pada tanah Alfisols dan Vertisols 

Perlakuan Hapludalf Tipik (B1) Haplustalf Tipik (B4) 
 mg K/g % dari K total mg K/g % dari K total 
Kontrol (air) 0,18 d 1,37 d 0,11 e 1,86 e 
Asam oksalat  3,58 b 27,13 b 1,53 cd 24,63 cd 
(Asam oksalat+NaOH) pH=7 4,87 a 36,93 a 2,81 a 45,38 a 
Na+ 3,35 b 25,37 b 2,42 ab 39,06 ab 
NH4

+ 3,63 b 27,48 b 1,89 bc 30,55 bc 
Fe3+ 3,72 b 28,17 b 1,93 bc 31,20 bc 
CV (%) 8,9 8,9 10,4 10,4 
 Endoaquert Kromik (B2) Endoaquert Tipik (B3) 
 mg K/g % dari K total mg K/g % dari K total 
Kontrol (air) 0,58 c 2,37 c 1,03 d 3,90 d 
Asam oksalat  7,88 a 32,28 a 9,89 bc 37,44 bc 
(Asam oksalat+NaOH) pH=7 7,78 a 31,88 a 8,96 c 33,94 c 
Na+ 8,32 a 34,08 a 12,77 a 48,35 a 
NH4

+ 7,57 a 31,02 a 11,17 b 42,32 b 
Fe3+ 7,54 a 30,91 a 9,37 c 35,49 c 
CV (%) 11,7 11,7 9,4 9,4 

Angka dalam kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
pada taraf 5% menurut DMRT. 

Sumber : Nursyamsi (2009b) 
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Pada saat smektit mengembang maka H+, 
Na+, NH4

+, dan Fe3+ masuk ke dalam ruang 
antar lapisan smektit. Selanjutnya K terfiksasi 
berpeluang untuk melakukan pertukaran dengan 
kation-kation tersebut. Pertukaran kation ini 
menyebabkan K yang tadinya terfiksasi menjadi 
lepas dan pindah ke permukaan (posisi-p dan e) 
atau K lepas ke dalam larutan. K yang berada di 
permukaan dan dalam larutan tanah ini 
merupakan K dapat segera tersedia bagi 
tanaman karena tanaman setiap saat bisa 
menyerapnya untuk proses metabolisme 
tubuhnya. 

Pelepasan K di dalam tanah sesungguhnya 
terjadi secara alamiah, antara lain disebabkan 
oleh adanya eksudat asam organik dari akar 
tanaman atau dari hasil pelapukan bahan organik 
(Song dan Huang, 1988). Selain itu pelepasan K 
juga dapat distimulir oleh adanya penurunan 
konsentrasi K+ di dalam larutan tanah akibat K 
diserap oleh tanaman atau tercuci (Rahmatullah 
dan Mengel, 2000). Bila K diserap tanaman atau 
tercuci maka keseimbangan K tanah terganggu, 
yaitu reaksi mengarah ke kanan sehingga proses 
desorpsi dan pelepasan meningkat. 

Nursyamsi (2009b) telah melaporkan 
bahwa bahwa jarak basal smektit tidak berubah 
akibat pemberian asam oksalat, sedikit menurun 
akibat pemberian NH4

+ dan meningkat nyata 
akibat perlakuan (asam oksalat+NaOH) pH=7, 
Na+, dan Fe3+. Peningkatan jarak basal smektit 
paling signifikan akibat pemberian Fe3+, yaitu 
dari 13.00-15.95 Å pada Haplustalf Tipik, 

13.81-14.88 Å pada Haplustalf Tipik (Gambar 
8), 12.71-16.07 Å pada Endoaquert Kromik, dan 
12.74-16.07 Å pada Endoaquert Tipik (Gambar 
9). Di dalam tanah, Fe3+ selalu diselimuti air 
sehingga radius ion terhidrasinya tinggi, yaitu 
sekitar 9.0 Å (Tan, 1998). Akibatnya jarak basal 
smektit meningkat tajam pada perlakuan kation 
tersebut. Penetrasi Fe3+ ke dalam ruang antar 
lapisan mineral liat smektit menyebabkan jarak 
basalnya meningkat sehingga K yang terfiksasi 
dapat dibebaskan dan dapat tersedia bagi 
tanaman (Tabel 3). 

Absorpsi 

Proses absorpsi hara ke dalam akar 
tanaman terjadi melalui 2 tahapan, yaitu tahap 
pertama adalah pergerakan ion dari tanah ke 
permukaan akar tanaman dan tahap berikutnya 
adalah serapan ion (ion uptake). Tahap pertama 
mengikuti mekanisme difusi, aliran masa, dan 
intersepsi akar, sedangkan tahap kedua adalah 
proses serapan ion pasif dan aktif. Jumlah K+ 
yang bergerak dari koloid tanah menuju 
permukaan akar melalui difusi sekitar 78%, 
aliran masa 20%, dan intersepsi akar 2% (Havlin 
et al., 1999).  

Difusi dan aliran masa merupakan 
pergerakan K yang diawali dari proses pelepasan 
dan desorpsi sehingga K+ berada dalam larutan 
dan memungkinkan proses serapan hara 
berlangsung. Atau dengan kata lain tanaman 
menyerap K yang berada dalam larutan (Kl) 

Gambar 7. Proses pengembangan mineral liat smektit akibat penambahan 
asam oksalat dan kation 
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dimana Kl berasal dari Kdd dan K terfiksasi. 
Sementara itu intersepsi akar adalah akar 
menyerap K yang berada di permukaan komplek 
jerapan (Kdd) secara langsung melalui proses 
getaran (oscillation) (Havlin et al., 1999) seperti 
yang disajikan pada Gambar 10. 

PENUTUP 

1. Smektit berkontribusi signifikan terhadap 
jumlah muatan negatif tanah pada tanah-

tanah yang didominasi mineral liat smektit 
(Vertisols dan sebagian Inceptisols dan 
Alfisols). Selain itu smektit juga dapat 
mengendalikan daya sangga dan jerapan 
maksimum K tanah. 

2. Tanah-tanah yang didominasi mineral liat 
smektit (0-20 cm) umumnya bertekstur liat, 
reaksi tanah netral hingga alkalin, 
kemasaman tanah rendah, dan kejenuhan 
basa (KB) tinggi. K-potensial tanah sedang 

Sumber : Nursyamsi (2009b) 

Gambar 8. Pengaruh asam oksalat, Na+, NH4
+, dan Fe3+ terhadap jarak 

basal smektit pada Alfisols 

Sumber : Nursyamsi (2009b) 

Gambar 9. Pengaruh asam oksalat, Na+, NH4
+, Fe3+ terhadap jarak 

basal smektit pada Vertisols 
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hingga tinggi, kadar Ca dan Mgdd tanah 
sedang hingga tinggi, sedangkan Kdd tanah 
rendah hingga tinggi, dan kapasitas tukar 
kation tanah sedang hingga tinggi. Vertisols 
didominasi oleh mineral liat smektit 
sedangkan Alfisols dan Inceptisols didominasi 
oleh smektit dan kaolinit. Meskipun Kt tanah 
tinggi tapi sebagian besar K tanah berada 
dalam bentuk yang tidak dapat dipertukarkan 
sehingga tidak segera tersedia bagi tanaman.  

3. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan 
K adalah pemanfaatan K yang terdapat dalam 
tanah. Cara ini cukup efektif terutama untuk 
tanah-tanah yang didominasi oleh mineral liat 
smektit karena umumnya tanah ini 
mengandung K total tinggi tapi hanya 
sebagian kecil K tanah dapat segera tersedia 
untuk tanaman. Pemanfaatan K tanah 
prinsipnya adalah berbagai upaya yang 
bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan K 
tanah dengan memanfaatkan K yang memang 
sudah ada di dalam tanah.  

4. Mekanisme pelepasan kalium terfiksasi 
menjadi tersedia bagi tanaman pada tanah-
tanah yang didominasi mineral liat smektit 
sebagian besar melalui reaksi pelepasan dan 
desorpsi, sedangkan reaksi hancuran hampir 
tidak ada. Setelah reaksi pelepasan dan 
desorpsi berlangsung maka tanaman akan 
dengan mudah menyerap K (absorpsi) untuk 
kebutuhan hidupnya. 
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DINAMIKA JERAPAN PERMUKAAN KOMPLEKS Fe OKSIDA-SENYAWA HUMAT 

The Dynamics Surface Adsorption of Fe Oxide-Humic Substance Complexes 

A. Fahmi 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Jl. Kebon Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70700 

ABSTRAK 

 Besi (Fe) oksida adalah oksida logam yang paling banyak ditemukan di dalam tanah, bersifat sangat reaktif sehingga 
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika keseimbangan kimia dalam tanah baik dari sisi kesuburan tanah maupun 
dari sisi dekontaminasi lingkungan dari logam beracun. Secara alamiah, permukaan Fe oksida hampir selalu diselimuti senyawa 
organik dalam bentuk kompleks, hal ini dapat berpengaruh pada reaktifitas dan daya retensinya terhadap ion-ion terlarut dalam 
tanah. Keberadaan senyawa humat dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas jerapan dari Fe oksida dimana kapasitas jerapan 
dari kompleks tersebut sangat tergantung pada beberapa faktor lingkungan. Pembentukan kompleks Fe oksida-bahan humat 
meningkatkan penjerapan kation khususnya pada pH yang sangat masam. Kekuatan ion cenderung berpengaruh hanya pada pH 
basik dan peningkatan kekuatan ion meningkatkan jerapan kompleks. Proses jerapan juga dipengaruhi oleh konsentrasi, berat 
molekul dan jenis bahan penjerap (adsorbent) dan bahan terjerap (adsorbat). Adanya kompetisi antar ion dan proses bloking oleh 
senyawa organik pada proses jerapan menurunkan jumlah ion terjerap. 

 
Kata kunci : Fe-oksida, jerapan, senyawa humat 

ABSTRACT 

Iron (Fe) oxide is the most abundant metallic oxides in the soils, it is highly reactive so that it has a huge influence on the 
dynamics of chemical balance in the soil both in terms soil fertility and environmental decontamination from toxic metal. Naturally, 
the surface of Fe oxide is coated with organic substances in the form of complexes compound, this condition may influence on its 
reactivity and retention capacity to ions in the soil solution. The presence of humic substances may increase or decrease the 
adsorption capacity of Fe oxide in which the complexes adsorption capacity is highly dependent on some environmental factors. 
Complexes formation of Fe oxide – humic substances increase cation adsorption esspecially in very acid condition. Ionic strength 
tends to influence on cation adsorption only at basic pH condition and the increasing of ionic strength is increased cation 
adsorption by complexes. Adsoption processes is also influenced by concentration, molecule weight dan type of adsorbent and 
adsorbate material. The presence of competition between ions and blocking process on adsorption process decreases a number of 
sorbed ion. 

 
Keywords : Fe-oxide, adsorption, humic substances 
 
   

esi (Fe) oksida (meliputi Fe oksida, 
hidroksida dan hidrooksida) adalah oksida 
logam yang paling banyak ditemukan di 

dalam tanah. Besi oksida dapat terhidrolisis 
secara sempurna, sehinga Fe oksida dapat 
berikatan dengan anion, kation bahkan dengan 
molekul yang tidak bermuatan (Liu, 1999). Fe 
oksida dapat mengikat kation divalent walupun 
pada pH yang lebih rendah dari titik nol muatan 
atau point zero charge (PZC) Fe oksida tersebut, 
mekanismenya berupa pergantian proton pada 
permukaan oksida dengan kation (pertukaran 
ion). Sedangkan penjerapan anion dapat terjadi 

melalui mekanisme pertukaran ligan (Violente et 
al., 2005). Beberapa bentuk/spesies Fe oksida 
yang umum ditemui di alam adalah gutit (α - 
FeOOH), hematit (α - Fe2O3), lepidokrosit (ɣ - 
FeOOH), maghemit (ɣ - Fe2O3), magnetit (Fe3O4), 
limonit (Fe2O3 3 H2O) ferihidrit (5 Fe2O3 3 H2O) 
(Breemen, 1975; Reddy and Delaune, 2008). 

Salah satu bentuk Fe oksida yang banyak 
ditemukan di dalam tanah adalah mineral 
kristalin hematit. Hematit banyak terdapat di 
daerah yang beriklim tropis (Violente et al., 
2005). Hematit adalah salah satu penjerap 
anorganik yang penting dalam tanah, luas 

B 
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permukaannya sekitar 10-120 m2/g dan nilai 
PZC sekitar 8,2-9,5 (Essington, 2004; Violente 
et al., 2005).  

Bentuk Fe oksida lainnya yang banyak 
ditemui di dalam tanah adalah gutit. Gutit adalah 
oksida Fe yang terdapat hampir pada semua 
jenis tanah terutama pada daerah yang beriklim 
basah. Gutit memiliki luas permukaan berkisar 
60-200 m2/g dan nilai PZC sekitar 9,0 
(Essington, 2004). 

Asam humat dan asam fulvat mempunyai 
peranan penting terhadap perubahan sifat tanah. 
Senyawa humat mampu berinteraksi dengan ion 
logam atau kation lainnya melalui gugus 
fungsionalnya. Menurut Reddy dan DeLaune 
(2008) asam humat mengandung sekitar 560- 
890 cmol(+)/kg mengandung sekitar 640-1420 
cmol(+)/kg total kemasaman, sedangkan KTK 
dari senyawa humat dapat mencapai 150-300 
cmol (+)/kg (Bohn et al., 2001). 

Pengikatan logam ataupun ion yang ada di 
larutan tanah oleh permukaan mineral 
dipengaruhi oleh keberadaan senyawa humat 
yang ada di larutan tanah (Violente et al., 
2005). Keberadaan senyawa humat dapat 
meningkatkan jerapan ataupun sebaliknya dapat 
menurunkan jerapan ion oleh permukaan mineral 
karena permukaan mineral telah diselimuti oleh 
senyawa humat (membentuk kompleks). Anda 
et al. (2008) menyatakan bahwa senyawa 
organik dan sesquioksida yang menyelimuti 
permukaan mineral mempengaruhi perubahan 
nilai PZC mineral tersebut dan ditegaskan oleh 
Shamshuddin dan Anda (2008) bahwa 
keberadaan senyawa organik menurunkan nilai 
PZC mineral. Selanjutnya, fenomena tersebut 
didukung oleh hasil penelitian Grafe et al. (2001) 
yang menunjukkan jerapan geotit terhadap As 
pada pH 3,0-8,0 menurun dengan adanya asam 
humat dan fulvat dimana penurunannya lebih 
besar akibat adanya asam fulvat.  

Secara umum implikasi dari pengetahuan 
tentang kompleks antara senyawa humat-logam 
oksida sudah sangat lama berkembang seperti 
upaya perbaikan ketersedian hara di tanah ultisol 
melalui pemberian bahan organik ataupun upaya 

peningkatan daya retensi fosfat (P) di tanah 
gambut dengan memberikan mineral yang 
mengandung Fe. Walaupun informasi tentang 
adanya kompleks antara senyawa humat dengan 
logam oksida telah lama diketahui, tetapi 
pemahaman secara lebih spesifik tentang sifat 
dari kompleks yang terbentuk tersebut dalam 
kaitannya dengan pengikatan kation/anion yang 
terlarut dalam tanah masih terbatas, khususnya 
dalam hubungan dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Tulisan ini setidaknya 
diharapkan bisa memberikan sedikit informasi 
tambahan tentang dinamika keseimbangan 
secara kimia akibat interaksi yang terjadi antara 
mineral Fe oksida, senyawa organik dan ion-ion 
di larutan tanah pada beberapa kondisi 
lingkungan tertentu. Dalam tulisan ini akan 
dibahas faktor yang mempengaruhi jerapan 
kompleks Fe oksida-senyawa humat dan 
fenomena jerapan permukaan terhadap kation 
logam dan anion P dalam kaitannya dengan 
faktor yang mempengaruhi jerapan kompleks 
tersebut.  

Faktor yang mempengaruhi jerapan kompleks 
Fe oksida-senyawa humat 

Secara spesifik Fe oksida dan senyawa 
humat di dalam tanah berinteraksi dalam bentuk 
kompleks yang sifat reaktifitas dan 
kestabilannya sangat dipengaruhi oleh banyak 
faktor, antara lain : pH larutan, kekuatan ion 
(ionic strength), ligan atau senyawa organik 
yang terlibat dalam reaksi kompleks serta 
keberadaan ion lainnya (counter ion) (Essington, 
2004; Tipping, 2004; Sposito, 2008). 

Menurut Navackova (2011) ada dua tipe 
kompleks yang terbentuk antara logam dan 
senyawa humat, yaitu innersphere complexes 
dan outersphere complexes. Innersphere 
complexes adalah bentuk ikatan ion atau 
molekul pada suatu permukaan ligan atau 
mineral penjerap dimana ion atau molekul 
tersebut terikat secara langsung di permukaan 
ligan, tetapi jika antara ion dan ligan terdapat 
setidaknya satu molekul air maka tipe ikatan 
kompleks tersebut disebut outersphere 
complexes.  
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pH larutan 

Salah satu contoh pengaruh pH terhadap 
jerapan kation logam oleh kompleks Fe oksida- 
bahan humat dapat dilihat dalam gambar 1B, 
jerapan Cu2+ secara drastis meningkat sampai 
sekitar pH 5, sedangkan pada pH 6 sampai 9 
jerapan Cu2+ cenderung tetap tinggi. Hal ini 
berhubungan dengan nilai pKa.1 hematit yaitu 
5,7 (Essington, 2004) dan gugus COOH 
senyawa humat yaitu 3,0 (Tan, 2003), pada 
nilai pH larutan mendekati nilai pKa maka mulai 
terjadi perkembangan muatan negatif dari suatu 
senyawa sehingga memungkinkannya untuk 
menjerap kation.  

Selain berpengaruh pada proses jerapan 
Cu2+ oleh kompleks Fe oksida-senyawa humat, 
pH larutan yang berada di atas nilai PZC suatu 
mineral juga dapat mempengaruhi kestabilan 
kompleks yang selanjutnya akan berpengaruh 
pada jumlah Cu2+ yang terjerap. Menurut Cristl 
(2000) interaksi asam fulvat dan hematit lebih 
banyak hanya terjadi pada pH < 8 karena pH 
tersebut masih berada di bawah PZC hematit, 
pada pH > 8,2 hematit lebih bermuatan negatif 
sehingga akan menurunkan stabilitas kompleks 
tersebut dan akibatnya hematit lebih cenderung 
langsung menjerap Cu2+ yang bermuatan positif. 

Kekuatan ion 

Berdasarkan Gambar 1B, pada pH larutan 
yang rendah (pH < 4,7) jerapan Cu2+ oleh 

kompleks Fe oksida-senyawa humat tidak 
dipengaruhi oleh kekuatan ion. Pengaruh 
kekuatan ion terhadap jeapan Cu2+ oleh 
kompleks Fe oksida-senyawa humat dapat 
dilihat pada pH > 4,7, peningkatan kekuatan ion 
cenderung meningkatkan jerapan Cu2+ oleh 
kompleks Fe oksida-senyawa humat. Menurut 
Tipping (2004) hal ini merupakan fenomena 
yang umum terjadi dalam suatu reaksi 
pengkomplekkan yang melibatkan reaktan 
dengan muatan yang berbeda, hal ini juga 
menunjukkan besarnya pengaruh kekuatan ion 
terhadap bahan humat yang memiliki berat 
molekul yang lebih besar dibandingkan ligan 
lainnya yang memiliki berat molekul lebih 
rendah. 

Selain itu, adanya pengaruh kekuatan ion 
pada peningkatan jerapan Cu2+ oleh kompleks 
Fe oksida-senyawa humat dapat berhubungan 
dengan terjadinya bloking terhadap permukaan 
mineral akibat interaksi elektrostatik antar 
molekul asam fulvat. Menurut Cristl (2000) jika 
muatan permukaan molekul asam fulvat ditutupi 
oleh “background electrolyte” maka semakin 
tinggi konsentrasi background electrolyte 
tersebut akan meningkatkan jerapan mineral 
terhadap molekul asam fulvat sehingga hal 
tersebut akan meningkatkan jumlah tapak 
jerapan dari kompleks Fe oksida-senyawa humat 
terhadap Cu2+.  

Gambar 1. Jerapan Cu2+ pada hematit sebagai fungsi pH dan kekuatan ion (A) tanpa 
asam fulvat, (B) diberikan 38 mg/l asam fulvat (konsentrasi Cu2+ adalah 
22 µM dan konsentrasi hematit adalah 2 g/l) (Christl, 2000) 
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Senyawa organik dan mineral yang terlibat dalam 
pembentukan kompleks Fe oksida-senyawa humat 

Jenis dan konsentrasi senyawa organik 
yang membentuk kompleks dengan Fe-oksida 
dapat mempengaruhi reaksi jerapan permukaan 
kompleks Fe oksida-senyawa humat, semakin 
besar berat molekul bahan humat dan semakin 
besar luas permukaan mineral maka potensi 
daya jerap kompleks yang terbentuk juga akan 
semakin besar terhadap ion yang tentunya 
secara elektrostatik memiliki muatan yang 
berbeda dengan muatan permukaan kompleks 
tersebut. Murphy dan Zachara (1995) 
menunjukkan jerapan Co oleh kompleks asam 
humat-Al-gutit yang lebih tinggi daripada jerapan 
Co oleh kompleks asam humat-kaolinit pada pH 
> 6,0 (Gambar 2A). Menurut Essington (2004) 
luas permukaan kaolinit hanya berkisar 10-20 
m/g, sedangkan luas permukaan gutit dapat 
mencapai 60-200 m/g.  

Pengaruh konsentrasi senyawa organik 
yang membentuk kompleks dengan Fe-oksida 
dapat dilihat dari jerapan kompleks asam humat-
gutit pada beberapa tingkat konsentrasi asam 
humat (Gambar 2B). Hasil penelitian Olu-
Owolabi dan Ajayi (2003) menunjukkan 
pemberian 0,50 g asam humat mampu 
meningkatkan jerapan kompleks yang terbentuk 
terhadap Cu2+ dibandingkan pemberian 0,05 dan 

0,25 g asam humat. Menurut Klavins et al. 
(2009) kestabilan dan reaktifitas kompleks Fe 
oksida-senyawa humat berhubungan dengan 
kandungan gugus fungsional dari asam humat 
dan asam fulvat.  

Keberadaan ion atau senyawa lainnya 

Kompetisi suatu ion atau senyawa untuk 
terjerap pada permukaan mineral dapat 
mempengaruhi proses jerapan. Gambar 3A 
menunjukan jerapan Cu2+ pada kompleks 
Fe(OH)x-asam humat serupa polimer (POL) 
adalah lebih rendah dibandingkan jerapan Cu2+ 
pada permukaan POL. Hal ini menunjukkan 
bahwa keberadaan POL telah memblok 
permukaan mineral atau dapat dikatakan terjadi 
kompetisi antara senyawa organik dan ion untuk 
terjerap pada permukaan mineral penjerap. 
Keberadaan senyawa organik dapat menghalangi 
penjerapan atau berkompetisi dengan anion-
anion yang ada di larutan untuk terjerap 
(Hernandez et al., 1985; Violente, 2005).  

Adanya POL pada permukaan oksida Fe 
(kompleks Fe(OH)x - POL ) menyebabkan jerapan 
As lebih rendah daripada ferihidrit (Gambar 3B), 
hal ini disebabkan keberadaan POL pada 
kompleks membatasi penjerapan As. Menurut 
Grafe et al. (2001) keberadaan senyawa organik 
pada permukaan mineral dapat membatasi 

Gambar 2.  (A) Jerapan Co pada permukaan kompleks asam humat-kaolinit dan 
kompleks asam humat-Al-gutit (Murphy dan Zachara, 1995). (B) 
jerapan Cu2+ pada kompleks gutit-asam humat (B) (Olu-Owolabi and 
Ajayi, 2003) 
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penjerapan ion dari larutan tanah. Penjerapan As 
pada kompleks Fe(OH)x-POL (Gambar 3B) lebih 
tinggi daripada penjerapan Cu dan Zn pada 
kompleks Fe(OH)x-POL (Gambar 3A), hal ini 
disebabkan adanya gaya elektrostatik dari 
Fe(OH)x terhadap As (bermuatan negatif) yang 
lebih besar daripada Cu dan Zn (bermuatan 
positif).  

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 
kapasitas penjerapan ion oleh oksida, senyawa 
organik dan kompleks adalah berbeda-beda, 
demikian pula yang terjadi pada penjerapan As. 
Gambar 3B menunjukkan isoterm jerapan dari 
ion As pada pH 4,0 oleh tiga penjerap yang 
berbeda, dimana As terjerap paling banyak pada 
permukaan ferihidrit dan terendah pada 
permukaan POL. Tingginya jerapan As pada 
permukaan ferihidrit disebabkan adanya gaya 
elektrostatik antara As dan ferihidrit dimana 
pada pH 4,0 ferihidrit memiliki muatan positif 
yang lebih besar daripada muatan POL dan 
muatan kompleks Fe(OH)x-POL. Nilai PZC dari 
mineral ferihidrit sekitar 7.3-8,6 (Violente et al., 
2005; Kaiser et al., 2007), artinya pada pH 4,0 
ferihidrit memiliki muatan positif yang cukup 
besar untuk menjerap/menarik As.  

 

Penjerapan ion logam pada permukaan kompleks 
Fe-Oksida-senyawa humat  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
selain dipengaruhi oleh spesies ion, penjerapan 
ion juga dipengaruhi oleh pH, kekuatan ion, 
keberadaan ion lainnya dan keberadaan senyawa 
organik serta oleh kondisi permukaan mineral 
oksida tersebut. Pada semua kondisi pH yang 
diamati (Gambar 4) diketahui pembentukan 
kompleks asam fulvat dan hematit (A) 
meningkatkan penjerapan Cu2+ dibandingkan 
jerapan oleh asam fulvat (D) dan hematit (C) 
yang tidak membentuk membentuk kompleks. 
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ion atau 
senyawa organik yang bersifat sebagai counter 
ion akan menurunkan kemampuan bahan 
penjerap (adsorben) untuk menjerap ion lainnya 
(adsorbat) karena terjadinya proses kompetisi 
antar adsorbat dan bloking terhadap permukaan 
adsorben. 

Berdasarkan konsentrasi Cu2+ yang 
terjerap, pembentukan kompleks (A) 
meningkatkan jerapan Cu2+ pada pH yang 
sangat masam dan jumlahnya lebih tinggi 
dibandingkan    dengan   penjerapan   Cu2+  oleh  

 

Gambar 3. (A) Jerapan Cu dan Zn dengan penambahan “humic acid like polymer” (POL) (Cu;Zn) 
atau campuran (Cu terjerap dengan adanya Zn [Cu(+Zn)]); Zn terjerap dengan 
adanya Cu[Zn(+Cu)]. Garis titik-titik menunjukkan konsentrasi Cu2+ terjerap pada 
kompleks Fe(OH)x-POL. (B) Jerapan As (anion) pada ferihidrit, kompleks Fe(OH)x-
POL dan POL (Violente et al., 2005) 
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permukaan hematit pada kondisi larutan tanpa 
asam fulvat (B) (Gambar 4). Hal ini berarti 
bahwa penjerapan Cu2+ pada pH yang sangat 
masam oleh permukaan hematit sangat 
dipengaruhi oleh keberadaan asam fulvat, asam 
fulvat sebagai bagian dari kompleks telah 
menyumbangkan muatan negatifnya untuk 
menjerap kation. Muatan negatif tersebut 
disumbangkan dari disosiasi gugus COOH asam 
fulvat, menurut Tan (2003) gugus COOH dari 
senyawa humat mulai terdisosiasi pada pH 3,0.  

Rendahnya jerapan Cu2+ pada permukaan 
hematit (C) dibandingkan permukaan hematit 
pada kondisi larutan tanpa asam fulvat (B) 
(Gambar 4) menunjukkan bahwa adanya asam 
fulvat di larutan memberikan pengaruh 
kompetitif dan bloking terhadap hematit untuk 
menjerap Cu2+. Menurut Hernandez et al. (1985) 
dan Violente (2005) keberadaan senyawa 
organik dapat menghalangi penjerapan atau 
berkompetisi dengan ion untuk terjerap pada 
permukaan adsorben. Sedangkan rendahnya 
jerapan Cu2+ oleh asam fulvat yang terjerap 
pada permukaan hematit (D) diduga 
berhubungan dengan menurunnya muatan 
negatif dari asam fulvat karena telah berikatan 
dengan hematit.  

 

 

Penjerapan P pada permukaan kompleks Fe-
senyawa humat 

Tanah-tanah yang banyak mengandung 
sesquioksida biasanya memiliki kemampuan 
memfiksasi P yang tinggi. Pemberian bahan 
organik sering dikaitkan dengan upaya 
peningkatan ketersediaan P pada tanah yang 
memiliki kapasitas fiksasi P yang tinggi. Menurut 
Shuai dan Zinati (2009) jerapan gutit terhadap P 
pada kisaran pH 3,5-6,0 menurun dengan 
adanya asam humat. Pemberian P selama 
pembentukan kompleks antara asam fulvat dan 
Fe menyebabkan persentase P yang terfiksasi 
oleh kompleks menjadi lebih besar seiring 
dengan peningkatan konsentrasi Fe (Gambar 5). 
Hal ini berarti bahwa P terikat pada asam fulvat 
melalui jembatan logam (Fe) dan P tidak terikat 
langsung pada asam fulvat (Schnitzer, 1969). 
Menurut Geisler et al. (2005) pengikatan P pada 
kompleks Fe-senyawa organik meningkat 
dengan peningkatan kandungan Fe dalam 
kompleks.  

Gambar 5 juga menunjukkan peningkatan 
kandungan P dalam kompleks seiring dengan 
pertambahan molar Fe, hal ini membuktikan 
bahwa keberadaan Fe merupakan salah satu 
faktor pembatas yang sangat mempengaruhi 
proses fiksasi P oleh  kompleks  Fe-asam  fulvat.  

 

 

Gambar 4. Jerapan Cu2+ pada permukaan hematit yang diselimuti asam fulvat sebagai fungsi pH 
(konsentrasi asam fulvat 38 mg/l, konsentrasi Cu2+ adalah 22 µM dan konsentrasi 
hematit adalah 2 g/l). Garis titik-titik adalah Cu2+ terjerap pada hematit (C) dan garis 
putus-putus adalah Cu2+ terjerap asam fulvat (D) (Christl, 2000) 
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Hasil penelitian Larsen et al (1969) menunjukkan 
bahwa pemberian Fe-oksida pada tanah organik 
meningkatkan kapasitas jerapan P pada tanah 
tersebut. Sebaliknya dikatakan oleh Gerke dan 
Herman dalam Geisler et al. (2005) bahwa 
jumlah P yang terfiksasi dari kompleks Fe–
senyawa humat dapat mencapai 6 kali lebih 
besar jika dibandingkan dengan jerapan P oleh 
Fe–oksida amorf, hal ini berhubungan dengan 
sistem interaksi tiga arah (ternary system ) 
antara P–Fe–senyawa humat, dimana Fe yang 
berada dalam kompleks tersebar secara lebih 
merata dan tidak berada sebagai polymer 
sehingga tapak permukaannya mampu 
memfiksasi P dalam jumlah yang lebih besar.  

 
KESIMPULAN 

1. Pembentukan kompleks Fe oksida-bahan 
humat meningkatkan penjerapan kation 
khususnya pada pH yang sangat masam.  

2. Pengaruh kekuatan ion pada jerapan 
kompleks Fe oksida-bahan humat terhadap 
kation cenderung hanya terjadi pada pH 
basik dimana peningkatan kekuatan ion 
meningkatkan jerapan kompleks terhadap 
kation.  

3. Proses jerapan dipengaruhi oleh konsentrasi, 
berat molekul dan jenis bahan penjerap 
(adsorben) dan bahan terjerap (adsorbat) 
berat molekul bahan humat dan luas 
permukaan mineral yang terlibat dalam 
pembentukan kompleks maka potensi daya 
jerap kompleks yang terbentuk juga akan 
semakin besar.  

4. Adanya kompetisi antar ion dan proses 
bloking oleh senyawa organik pada proses 
jerapan menurunkan jumlah ion terjerap.  
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PENAMBANGAN SISTEM TERBUKA RAMAH LINGKUNGAN DAN UPAYA REKLAMASI PASCA 
TAMBANG UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS SUMBERDAYA LAHAN DAN HAYATI TANAH 

Environment Friendly Open Pit Mining Systems and Reclamation Post-Mining Efforts 
to Improve the Quality of Land Resources and Soil Biodiversity 

Subowo G. 

Balai Penelitian Tanah, Jl. Ir. H. Juanda 98, Bogor 16123 

ABSTRAK 

Penambangan sistem terbuka konvensional banyak mengubah bentang lahan dan keseimbangan ekosistem permukaan tanah, 
menurunkan produktivitas tanah dan mutu lingkungan. Di lain pihak kegiatan penambangan yang baik dapat mendatangkan devisa, 
menekan pencemaran, menurunkan kemiringan lahan, memperbaiki ketebalan tanah lapisan atas, menurunkan kepadatan tanah, 
meningkatkan infiltrasi-perkolasi dan mengurangi erosi tanah. Pengendalian pelaksanaan penambangan terbuka dengan berorientasi 
pada pelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanah dapat diupayakan dengan: (1) penambangan dilakukan secara blok, dimulai dari 
lereng paling bawah, (2) reklamasi/penimbunan lahan dilakukan secara langsung setelah selesai penambangan, (3) bentukan 
permukaan lahan dengan terasering dengan lebar bangku teras datar > 5 m, beda tinggi antar bangku teras < 2 m, kemiringan tebing 
±60 %, (4) kupasan tanah lapisan pucuk (topsoil) ditempatkan kembali pada lapisan atas dengan ketebalan > 20 cm dan diperkaya 
dengan kapur, pupuk organik, pupuk anorganik ataupun pupuk hayati (5) biorehabilitasi dengan cacing tanah endogaesis dan 
penanaman legum sebagai tanaman pionir untuk mempercepat terciptanya suksesi alami, dan (6) pemeliharaan tanaman sampai 
mencapai klimaks ekosistem sesuai yang diharapkan.  

 
Kata kunci :  Penambangan terbuka, pelestarian, sumberdaya lahan, hayati tanah 

ABSTRACT 

Conventional open pit mining systems can changing the landscape and soil surface ecosystem balance, reducing soil 
productivity and environmental quality. On the other hand the good mining activities can increase national income, reduce 
pollution, decrease land slope, improve the thickness of topsoil, decrease soil density, increase infiltration- percolation and reduce 
soil erosion. Good implementation control of the open pit mining with the preservation of land resources and soil biodiversity can 
be achieved by: (1) mining blocks done from the bottom area, (2) reclamation carried out directly after the completion of mining, (3) 
formation of land surface with a wide terrace bench >5 m, vertical-interval bench terraces <2 m, the percentage of slope ± 60%, (4) 
removing the top layer of soil (topsoil) was placed back on the top layer with a thickness >20 cm and enriched with lime, organic 
matter, fertilizer or biofertilizer (5) biorehabilitation with endogeic earthworms and planting of legume cover crops as pioneer 
plants to accelerate the natural succession, and (6) maintenance up to a climax ecosystem as expected.  

 
Keywords : Open pit mining, conservation, land resources, soil biodiversity 
 
  

emerintah gencar menggali potensi per-
olehan devisa dari sektor pertambangan 
sebagai akibat semakin terbatasnya 

kemampuan negara untuk memperoleh 
pendapatan dari sektor lainnya. Deposit bahan 
galian (bahan mineral, batubara, bahan fosil, dan 
lain-lain) banyak tersebar diberbagai daerah 
dengan berbagai jenis dan kapasitas, potensial 
untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk menopang kebutuhan negara. Hal ini 
penting karena Indonesia berada di kawasan 
vulkanik tropika basah dengan zone penunjaman 
(subduction  zone)   yang   membujur   di  pantai 

barat, pantai selatan dan pantai utara bagian 
timur, sehingga memiliki erupsi indeks >99% 
(Munir, 1996). Laju pasokan mineral berlangsung 
intensif, sehingga Indonesia banyak memiliki 
deposit mineral bahan tambang. Di lain pihak 
laju pelapukan mineral juga berlangsung intensif, 
sehingga apabila tidak segera ditambang/ 
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, 
deposit bahan mineral ini akan cepat mengalami 
pelapukan/kerusakan dan apabila dibiarkan akan 
hilang terbawa aliran air yang dapat mencemari 
lingkungan.  

P 
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Sejalan dengan umur dan proses deposit 
bahan tambang, posisi timbunan bahan tambang 
dapat berada di lapisan dalam, dekat permukaan 
ataupun terbuka di permukaan tanah. 
Tertimbunnya bahan tambang oleh tanah 
penutup dapat terjadi sebagai hasil pelapukan 
bahan tambang itu sendiri sebagai bahan induk 
pembentuk tanah. Akibatnya tanah penutup 
bagian atas (tanah pucuk) yang telah mengalami 
pelapukan lanjut memiliki kesuburan fisik, kimia 
dan biologi lebih baik dibanding tanah penutup 
bagian di bawahnya (overburden/subsoil) yang 
belum mengalami pelapukan lanjut. Untuk 
penambangan yang berada di permukaan tanah 
atau dekat permukaan pada umumnya dilakukan 
dengan sistem penambangan terbuka dengan 
mengupas tanah penutup di atasnya. Sementara 
penambangan yang berada di lapisan dalam 
dilakukan dengan penambangan dalam (under-
ground mining) dengan sistem pengeboran 
ataupun membuat terowongan bawah tanah, 
sehingga tidak banyak mengganggu kondisi 
permukaan lahan.  

Sistem penambangan terbuka yang berada 
di permukaan tanah banyak mengubah bentang 
lahan dan keseimbangan ekosistem permukaan 
tanah, maka berdasarkan UU No.41/1999, Pasal 
38, Ayat 4, sistem penambangan terbuka ini 
dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung. 
Hermawan et al. (2009) menyatakan bahwa 
kegiatan penambangan timah di Provinsi Bangka-
Belitung yang dilakukan dengan cara terbuka 
telah menimbulkan perubahan lingkungan 
dengan menurunkan produktivitas tanah dan 
mutu lingkungan. Di lain pihak kolong-kolong air 
akibat kegiatan penambangan timah terbuka di 
Perlang, Bangka-Belitung dapat dimanfaatkan 
sebagai kantong sumber air irigasi untuk 
pencetakan sawah baru disekitarnya (Subardja 
et al., 2010).  

Perubahan lingkungan pasca penambangan 
yang terjadi, selain perubahan bentang lahan 
juga kualitas tanah hasil penimbunan setelah 
penambangan. Struktur tanah penutup rusak 
sebagai mana sebelumnya, juga tanah lapisan 
atas bercampur ataupun terbenam di lapisan 
dalam. Tanah bagian atas digantikan tanah dari 

lapisan bawah yang kurang subur, sebaliknya 
tanah lapisan atas yang subur berada di lapisan 
bawah. Demikian juga populasi hayati tanah 
yang ada di tanah lapisan atas menjadi 
terbenam, sehingga hilang/mati dan tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. Daya dukung 
tanah lapisan atas pasca penambangan untuk 
pertumbuhan tanaman menjadi rendah. Hidayati 
(2000) melaporkan bahwa tanah lapisan atas 
hasil reklamasi penambangan emas rakyat 
secara terbuka di Jampang, Sukabumi terjadi 
penurunan status hara tanah, populasi mikroba 
dan serangga penyubur tanah, serta merubah 
iklim mikro menjadi kurang baik untuk organisme 
hidup. Dariah et al. (2010) menyatakan bahwa 
umumnya perencanaan penutupan tambang 
(termasuk reklamasinya) tidak terintegrasi 
dengan operasi pertambangan sejak awal sampai 
penutupan, sehingga pasca penambangan timbul 
berbagai masalah. Untuk itu penanganan 
kegiatan penambangan sistem terbuka hendak-
nya dilakukan secara terintegrasi dengan tetap 
menjaga kelestarian nilai fungsi lahan untuk 
kepentingan selanjutnya serta murah dalam 
pelaksanaannya.  

KEGIATAN PENAMBANGAN SISTEM 
TERBUKA KONVENSIONAL 

Penambangan dengan sistem tambang 
terbuka (open pit mining) dilakukan dengan cara 
pengupasan tanah penutup bahan tambang. 
Tanah penutup dikeluarkan dari areal tambang 
dan bahan tambang digali dan diangkut keluar. 
Setelah seluruh bahan tambang dikeluarkan, 
maka terjadi sisa lubang-lubang galian berupa 
kolong-kolong. Pada perusahaan yang memiliki 
izin kuasa penambangan (KP), kolong-kolong 
lubang galian ini ditimbun kembali dengan tanah 
yang diambil dari tanah sekitar ataupun dari 
tanah penutup sebelumnya. Apabila penutupan 
kembali ini dilakukan kurang tepat, maka tanah 
lapisan atas yang memiliki kesuburan tinggi 
bercampur dengan tanah lainnya atau tertimbun 
di bagian bawah. Sebaliknya tanah lapisan 
bawah (subsoil) yang belum mengalami 
perkembangan (tidak subur) justru berada di 
lapisan atas. Daya dukung tanah bekas sistem 
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penambangan terbuka konvensional ini menjadi 
rendah dan bahkan dengan struktur tanah yang 
rusak, sehingga berpeluang mudah tererosi.  

Finnel (1948) dalam Greb (1985) 
mendapatkan bahwa kehilangan tanah lapisan 
atas beberapa sentimeter dapat menurunkan 
produktivitas sebesar 40% pada tanah subur, 
dan 60% pada tanah tidak subur. Munawar 
(1999) mendapatkan bahwa tanah lapisan atas 
lahan bekas penambangan batubara terbuka 
sangat heterogen dan memiliki berat isi tinggi, 
total pori rendah, kandungan N dan P rendah, 
cadangan Ca dan Mg tinggi, dan populasi 
mikroba tanah rendah dibandingkan dengan 
tanah hutan di sekitarnya (Tabel 1). Ukuran pori 
tanah berperanan penting bagi kehidupan hayati 
tanah, bakteria tanah tidak mampu masuk pada 
ukuran pori 1-3 µm, akar tanaman tidak mampu 
masuk pada pori ukuran <10 µm, akar pohon 
hanya mampu menembus pada ukuran pori 
>150 µm (Pitty, 1979). Selain itu, pori tanah 
juga berperan penting dalam menentukan 
infiltrasi-perkolasi, kelembaban dan aerasi tanah. 

Proses penambangan sistem terbuka pada 
prinsipnya dimulai dengan membersihkan 
permukaan tanah, kemudian mengupas tanah 
penutup, menggali bahan tambang, dan 
mengangkut bahan tambang ke tempat 
penampungan (stockyard) untuk selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Alur 
kegiatan penambangan selengkapnya adalah 
sebagai berikut : 

1. Pembersihan lahan dari vegetasi yang 
menutupi lapisan tanah permukaan (clearing 
and grubing) dilakukan dengan Buldozer dan 
Excavator.  

2. Pengupasan tanah penutup. Tanah penutup 
dikupas dan diangkut ke tempat penimbunan 
sementara, atau ditata dan disebar di area 
pembuangan (disposal) akhir.  

3. Penggalian dan pengambilan bahan tambang 
(ore) dengan alat gali muat (ore getting). Ore 
diangkut keluar melewati jalan tambang ke 
Export Transite Ore (ETO) dan Export Final 
Ore (EFO) di dekat pelabuhan.  

 Tabel 1. Perbandingan beberapa sifat fisik, kimia dan biologi tanah lapisan atas (0-30 cm) 
lahan bekas penambangan batubara sistem terbuka dan tanah hutan di sekitarnya  

No. Sifat tanah 
Tanah bekas tambang 

batubara Tanah hutan 

I. Sifat fisik :   
 1. Berat isi (g/cm3) 1,48 1,06 
 2. Kerapatan jenis (g/cm3) 2,12 2,20 
 3. Total pori (%) 30,22 51,21 
 4. Ketahanan tanah (kg/m2) 3,69 0,97 

II. Sifat kimia :   
 1. Kandungan C-organik (%) 5,83*) 0,68 
 2. P-tersedia (ppm) 0,80 0,70 
 3. K-dapat tukar (cmole/kg2 ) 0,74 1,13 
 4. Ca-dapat tukar  (cmole/kg2 ) 5,17 0,82 
 5. Mg-dapat tukar (cmole/kg2 ) 5,44 0,38 
 6. Al-dapat tukar  (cmole/kg2 ) 1,24 2,62 
 7. KTK (cmole/kg2 ) 24,24 22,54 
 8. Kejenuhan basa (%) 49,71 10,68 

III. Populasi mikroba :   
 1. Bakteri (sel/g tanah kering) 71,75 x 104 162,00 x 104 
 2. Fungi (sel/g tanah kering) 7,11 x 104 5,80 x 104 
 3. Mikoriza (spora/g tanah kering) 77,15 x 104 91,10 x 104 

  Keterangan : *) banyak mengandung batubara halus.  
  Sumber : Munawar (1999). 
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4. Penimbunan kembali kolong bekas galian 
dengan tanah penutup. Setiap selesai 
penambangan, tanah penutup dan tanah sisa 
penambangan ditimbun kembali di area 
bekas galian sesuai dengan design yang 
telah ditentukan. 

5. Penanaman kembali tanaman penutup tanah. 
Kegiatan penambangan terbuka pada 
prinsipnya diwajibkan untuk menutup 
kembali areal bekas tambang yang 
ditinggalkan agar tidak terjadi kerusakan 
lingkungan yang lebih besar dan dipulihkan 
kembali kondisi ekosistemnya sekurang-
kurangnya seperti kondisi sebelumnya. 

Dari kegiatan penambangan sistem terbuka 
ini dihasilkan: (1) bahan organik dari tanaman 
penutup tanah, baik berupa kayu ataupun 
dedaunan; (2) tanah penutup yang terdiri dari 
tanah lapisan atas (tanah pucuk/topsoil) yang 
mempunyai kesuburan fisik, kimia dan biologi 
yang baik sebagai media pertumbuhan tanaman 
dan tanah bawah permukaan (subsoil/ 
overburden). Tanah subsoil umumnya berupa 
bahan tanah peralihan dari bahan tambang 
sebagai bahan induk pembentuk tanah dan 
tanah lapisan atas yang telah berkembang. 
Tanah subsoil ini belum mengalami 
perkembangan lanjut, sehingga memiliki 
kesuburan kimia, fisika dan biologi rendah; (3) 
bahan/material tambang, yaitu bahan mineral 
sebagai bahan yang dipanen untuk diangkut 
keluar dan dimanfaatkan sebagai bahan baku 
industri; dan (4) lubang bekas galian (kolong), 
terdapatnya kolong-kolong bekas galian akan 
mengurangi luas lahan untuk budidaya ataupun 
dapat mengubah tata air dan bentang lahan.  

Di antara bahan yang dihasilkan apabila 
dapat diatur dengan baik pada prinsipnya 
kegiatan penambangan sistem terbuka dapat 
memberikan manfaat yang tinggi bagi 
pemanfaatan permukaan lahan ke depan. 
Kegiatan penambangan terbuka dapat diarahkan 
untuk mengubah bentang lahan sesuai dengan 
yang diharapkan, sehingga justru dapat 
memperbaiki kualitas lingkungan baru. Panjang 
dan kemiringan lereng dapat diperbaiki, 
ketebalan dan kesuburan tanah lapisan atas 

dapat ditingkatkan, dan tingkat kepadatan tanah 
lapisan bawah dapat diatur dengan perlakuan 
pemadatan. Sukmana dan Abujamin (1986) 
mendapatkan bahwa pengolahan tanah dalam 
pada tanah dengan tanah lapisan olah yang tipis 
dapat memperbaiki kondisi fisik daerah 
perakaran, meningkatkan laju infiltrasi, menurun-
kan ketahanan terhadap penetrasi, dan pada 
musim hujan dapat meningkatkan pertumbuhan 
tanaman. Namun apabila penambangan terbuka 
ini tidak dilakukan dengan hati-hati, maka nilai 
positif dari peluang pemulihan kualitas lahan ini 
tidak dapat memberikan hasil yang baik dan 
bahkan mungkin akan semakin memperburuk 
kualitas lingkungan.  

Reklamasi tanah bekas penambangan yang 
juga menggunakan tanah bongkaran yang 
diawali dengan pembuatan teras bangku datar 
merupakan langkah yang tepat untuk dapat 
mencegah kerusakan lahan akibat erosi. Agar 
pemulihan lahan ini berlangsung efektif, 
biorehabilitasi lahan dengan pemberdayaan 
hayati tanah dan revegetasi dengan tanaman 
berakar dalam yang sejalan dengan rencana 
peruntukan selanjutnya penting untuk segera 
diupayakan pada tahun pertama.  

MASALAH PENAMBANGAN SISTEM 
TERBUKA KONVENSIONAL 

Pada penambangan sistem terbuka 
nampak bahwa apabila penanganan kurang hati-
hati permasalahan yang mungkin terjadi adalah 
perubahan bentang lahan, rusaknya struktur 
tanah, dan hilangnya tanah lapisan atas. Hasil 
penelitian Subardja (2009) menunjukkan bahwa 
lahan bekas penambangan rakyat sistem terbuka 
memiliki permukaan lahan tidak teratur, 
kesuburan tanah rendah, dan rawan erosi, 
sehingga daya dukung tanah untuk tanaman 
rendah.  

Lahan terdegradasi umumnya memiliki 
biota berbeda dengan komunitas ekosistem 
aslinya, terjadi kecenderungan penurunan 
keanekaragaman jenis flora, fauna dan mikroba. 
Munculnya kolong-kolong bekas galian juga 
mengganggu sistem drainase dan mempersulit 
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dalam pemanfaatan lahan selanjutnya. Hancur-
nya struktur tanah timbunan juga menurunkan 
stabilitas tanah, merubah distribusi pori tanah 
yangberperanan penting dalam memegang air, 
merusak saluran-saluran pori tanah yang 
berperanan penting dalam meresapkan air ke 
dalam tanah, dan meningkatkan potensi 
terjadinya erosi. Hilangnya/terbenamnya tanah 
lapisan atas yang subur akan menurunkan daya 
dukung tanah untuk pertumbuhan tanaman. 
Barus dan Suwardjo (1986) melaporkan bahwa 
hilangnya tanah lapisan atas mengakibatkan 
sifat fisik (aerasi, permeabilitas dan stabilitas 
agregat) lebih buruk dan hasil tanaman semusim 
lebih rendah dibandingkan dengan tanah utuh 
(Tabel 2). Pemulihan kesuburan kimia maupun 
biologi tanah lapisan atas pasca penambangan 
memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 
Pembentukan tanah lapisan atas setebal 2,5 cm 
pada lereng G. Krakatau diperlukan waktu ±100 
tahun. Untuk itu pelestarian sumberdaya lahan 
dan hayati tanah penting diupayakan agar 
produktivitas dan kelestarian lingkungan dapat 
dijaga.  

Hermawan et al. (2009) mendapatkan 
bahwa dampak langsung penambangan timah 
secara terbuka di Bangka Belitung telah 
menurunkan produktivitas lada dari 2 t/ha (tahun 
2000) menjadi 1 t/ha (tahun 2004), kerusakan 
hutan 60% dari luas total hutan (tahun 2007), 
terdapat 887 kolong dengan kedalaman 9,5 m 
(tahun 1999) menjadi >1.000 kolong (tahun 
2009), dan juga terjadi pendangkalan sungai. 
Namun apabila kegiatan penambangan sistem 
terbuka ini dilakukan dengan baik, pada 
prinsipnya justru dapat diperoleh hal-hal positif, 
antara lain : 

1. Bahan tambang yang merupakan akumulasi 
bahan mineral yang terkonsentrasi dapat 
dipanen dan dimanfaatkan untuk kepen-
tingan lain yang lebih berdaya guna dan 
bernilai ekonomi. 

2. Bahan tambang yang berupa logam berat 
dapat diangkut keluar dari lahan, sehingga 
dapat terhindar dari potensi pencemaran 
logam berat hasil pelapukan bagi lahan yang 
ada di bawahnya. 

3. Penyusutan volume permukaan lahan dapat 
menurunkan tingkat kemiringan lahan, 
sehingga dapat memudahkan dalam penge-
lolaan selanjutnya serta dapat mengurangi 
risiko terjadinya erosi tanah. 

4. Ketebalan tanah lapisan atas dapat 
ditingkatkan dengan menurunnya luas 
permukaan tanah akibat penurunan 
kemiringan lahan. 

5. Kepadatan tanah lapisan bawah dapat 
disesuaikan dengan target perbaikan yang 
ingin dicapai, sehingga dapat meningkatkan 
daya dukung lahan untuk perkembangan 
akar serta meningkatkan laju infiltrasi-
perkolasi, mengurangi aliran permukaan dan 
erosi tanah. 

6. Bentang lahan dapat diatur sesuai dengan 
yang diharapkan, sehingga nilai fungsi lahan 
tetap terjaga dan bahkan dapat lebih 
ditingkatkan dari sebelumnya. 

Dari gambaran ini nampak bahwa dampak 
sistem penambangan terbuka konvensional 
sangat luas bagi kepentingan pemerintah 
maupun masyarakat yang berada disekitar areal 
tambang yang memiliki kegiatan usaha yang 

Tabel 2. Pengaruh kehilangan tanah lapisan atas terhadap sifat fisik dan produksi tanaman pada tanah 
Haplortox Citayam 

No. Perlakuan 
Sifat fisik tanah lapisan olah Produksi tanaman 

Pori aerasi Permeabilitas Indeks stabilitas 
agregat Kedelai Kacang tunggak 

  % isi cm/jam  ............... t/ha ............... 
1. Tanah utuh 23,39 6,18 44,75 0,59 1,27 
2. Lapisan atas hilang 18,43 4,63 36,86 0,44 0,93 

Sumber: Barus dan Suwardjo (1986) 
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berbasis pada sumberdaya lahan. Untuk itu perlu 
kiranya dipertimbangkan kelayakan teknik 
penambangan terbuka ini, sehingga dampak 
negatif penambangan dapat dihindari/dikurangi 
dan nilai manfaat positif dapat ditingkatkan. 

PRINSIP DASAR PENAMBANGAN TERBUKA 
RAMAH LINGKUNGAN DAN UPAYA 

REKLAMASI PASCA TAMBANG UNTUK 
MEMPERBAIKI KUALITAS LAHAN DAN 

HAYATI TANAH 

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi 
pada penambangan terbuka konvensional perlu 
kiranya dilakukan antisipasi terhadap prinsip 
dasar penambangan, sehingga nilai positif dari 
setiap kegiatan penambangan dapat diperoleh 
dan nilai negatif dapat dihindari. Beberapa 
prinsip dasar sistem penambangan terbuka dan 
antisipasi yang mungkin dapat diupayakan agar 
kelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanah 
bekas penambangan tetap terjaga dan berfungsi 
secara optimal sesuai dengan kemampuannya 
dikemukakan berikut ini.  

Pengaturan tataletak bench/blok penambangan 

Keberadaan deposit bahan tambang pada 
prinsipnya terjadi akibat angkatan tektonik 
maupun deposit vulkanik, sehingga di lapangan 
deposit bahan tambang dapat menyebar ataupun 
terkonsenrasi pada suatu tempat. Namun sesuai 
dengan sistem pembentukan kepulauan di 
Indonesia yang berbasis aktivitas vulkanik, maka 
bentang lahan umumnya berbentuk kerucut 
ataupun bergelombang (berlereng). Demikian 
juga laju pelapukan dan curah hujan yang tinggi, 
sehingga konsentrasi dan posisi deposit bahan 
tambang cenderung beragam mengikuti posisi 
lereng. Keberadaan deposit bahan tambang pada 
lereng atas umumnya lebih dangkal, sebaliknya 
pada lereng bawah lebih dalam. Untuk itu dalam 
sistem penambangan terbuka sebaiknya 
dilakukan dengan sistem bench/blok. 
Penempatan blok kegiatan penambangan 
disesuaikan dengan kualitas/kandungan bahan 
tambang, kapasitas/volume dan pola sebaran 

(vertikal/ horizontal). Penempatan blok diatur 
sedemikian rupa, sehingga kegiatan penambang-
an dapat dilakukan secara bertahap sesuai 
konsesi waktu yang telah direkomendasikan.  

Untuk menjamin kelestarian sumberdaya 
lahan pasca penambangan, maka kegiatan 
penggalian bahan tambang hendaknya dilakukan 
dengan teknik “back filling” yaitu: penimbunan 
kembali secara langsung setelah selesai penam-
bangan/penggalian dan langsung dilakukan 
revegetasi. Penempatan blok penambangan 
hendaknya dimulai dari lereng paling bawah, 
selanjutnya bertahap pada lereng di atasnya. Hal 
ini penting agar pada awal penambangan risiko 
erosi tanah saat konstruksi/penggalian rendah 
dan dapat ditahan secara setempat. Kegiatan 
penambangan selanjutnya dilakukan secara 
bertahap pada lereng di atasnya, sehingga 
dampak peningkatan erosi saat konstruksi dapat 
ditahan oleh lereng di bawahnya yang telah 
direklamasi dan revegetasi dengan kemiringan 
lebih rendah, sehingga deposit tanah tererosi 
dapat ditampung dan tidak terbawa keluar. 
Dengan sistem ini terjadi pemotongan panjang 
lereng dan penurunan kemiringan lereng. 

Pengupasan tanah pucuk (topsoil) 

Sesuai dengan tahapan kegiatan penam-
bangan yang diawali dari blok pada lereng paling 
bawah, maka kupasan tanah lapisan atas yang 
merupakan tanah yang memiliki kesuburan 
paling tinggi dan mampu mendukung 
pertumbuhan tanaman hendaknya disimpan pada 
tempat yang aman terhadap erosi dan 
pengeringan. Hal ini penting agar daya dukung 
kimia dan biologi tanah lapisan atas ini tidak 
rusak/terdegradasi. Swift et al. (1994) menyata-
kan bahwa tanah lapisan atas merupakan habitat 
bagi bermacam-macam mikroorganisme dan 
fauna tanah yang berperanan penting dalam 
mendukung pertumbuhan tanaman. Peranan 
tersebut antara lain: membantu menyediakan 
hara bagi tanaman, mengatur daur hara dalam 
tanah, mensintesis dan mengurai bahan organik 
tanah, mempengaruhi ketersediaan air tanah, 
dan mempengaruhi kesehatan tanaman melalui 
parasitisme, patogenitas ataupun sebagai 
predator.  
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Tanah lapisan atas dari lereng paling 
bawah yang umumnya lebih tebal diamankan 
sebagai penyangga pemenuhan kebutuhan tanah 
lapisan atas untuk penutupan pasca penam-
bangan untuk blok-blok berikutnya. Sementara 
untuk tanah lapisan atas hasil kupasan pada 
penambangan blok berikutnya (di atasnya) dapat 
langsung disebarkan kembali pada bangku teras 
lahan bekas tambang sebelumnya (di bawahnya) 
yang telah direklamasi dengan bentukan berteras 
bangku sebagai penutup tanah lapisan atas. 

Pengupasan tanah penutup overburden (subsoil) 

Kupasan tanah penutup hasil galian yang 
berupa tanah lapisan bawah (sub soil/ 
overburden) dengan volume yang besar untuk 
sementara waktu ditempatkan di pinggiran 
daerah penggalian bahan tambang masing-
masing blok. Lokasi penimbunan ini hendaknya 
aman dari kemungkinan erosi dan mudah dalam 
pengambilan untuk ditimbunkan kembali. Setelah 
kegiatan penambangan selesai, tanah penutup 
ini langsung dikembalikan sebagai tanah penutup 
kolong dan diatur berteras. 

Penggalian bahan tambang (ore) 

Penggalian bahan tambang dilakukan 
setelah tanah penutup terkupas keluar. Bentuk 
galian hendaknya menyempit di bawah, bukan 
melebar ke bawah. Hal ini penting agar 
konstruksi tanah pasca penambangan stabil oleh 
adanya pemadatan alami setelah rekonstruksi. 
Apabila terjadi penurunan permukaan tanah 
pasca reklamasi secara alami, permukaan teras 
turun secara serentak dan tidak banyak menga-
lami perubahan. Sebaliknya, apabila membentuk 
rongga-rongga di bagian bawah akan menggang-
gu/merusak bangku teras yang dihasilkan dan 
juga mengganggu tanaman revegetasi.  

Reklamasi kolong bekas penambangan 

Reklamasi lahan merupakan upaya untuk 
memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan 
yang rusak agar dapat berfungsi kembali secara 
optimal sesuai dengan kemampuannya. Setelah 

selesai kegiatan penambangan secara terbuka 
terjadi kerusakan lahan dengan terbentuknya 
kolong-kolong ataupun timbunan tanah di 
sekitarnya. Apabila hal ini tidak segera 
direklamasi akan sangat potensial merusak 
lingkungan sekitarnya, terutama akibat erosi dan 
perubahan iklim mikro yang panas dan kering. 

Upaya reklamasi lahan bekas penambang-
an terbuka dilakukan dengan menutup kembali 
kolong yang terbuka dengan tanah penutup 
(overburden) hasil galian dari blok tersebut. 
Tanah penutup diratakan dan dipadatkan dengan 
sistem teras bangku datar dengan lebar bangku 
teras >5 m, tinggi vertikal interval <2 m, dan 
kemiringan tebing teras ±60%. Pengaturan 
bentuk lahan dengan membentuk teras bangku 
bertingkat. Jumlah bangku teras disesuaikan 
dengan volume tanah penutup dan ruang yang 
tersedia di areal penimbunan. Teras bangku 
merupakan teknik konservasi yang paling efektif 
mencegah erosi pada tanah yang mempunyai 
solum dalam dan berstruktur baik, namun 
dengan biaya konstruksi lebih mahal (Haryati et 
al., 1989). Beban biaya konstruksi ini menjadi 
lebih murah, karena dilakukan sejalan dengan 
biaya untuk kegiatan penambangan itu sendiri. 
Dengan konstruksi ini diharapkan kapasitas 
bangku teras meresapkan aliran air permukaan 
memadai dan juga pemanfaatan bangku teras 
untuk budidaya tanaman mudah dilakukan. Agar 
reklamasi lahan ini optimal juga dilengkapi 
saluran pembuangan air untuk mengurangi 
kecepatan aliran air limpasan dengan membuat 
saluran pengelak, saluran pembuangan air, dan 
dam pengendali.  

Akibat konstruksi perataan secara 
mekanik, kondisi tanah penutup telah mengalami 
perubahan struktur. Selain memiliki kemampuan 
infiltrasi-perkolasi untuk meresapkan air per-
mukaan meningkat juga akan mudah ditembus 
oleh akar tanaman. Pengolahan tanah dalam 
dapat memperbaiki kondisi fisik yang dicirikan 
meningkatnya pori aerasi dan menurunnya 
tingkat ketahanan terhadap penetrasi (Sukmana 
dan Abujamin, 1986). Setelah seluruh target 
konstruksi terpenuhi dengan terbentuknya teras 
bangku datar dan sarana pengendali aliran air 
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dan sedimen, selanjutnya lahan siap mendapat-
kan tanah pucuk dari hasil kupasan dari blok 
berikutnya (di atasnya). Pada areal blok 
penambangan terakhir yang berada di lereng 
paling atas atau pada blok penambangan dengan 
kolong galian yang dalam, apabila penutupan 
kolong bekas tambang tidak dapat sempurna 
(terbatasnya tanah penutup/overburden) dapat 
dipertahankan sebagai kolam penampung air. 
Selain bermanfaat untuk menampung dan 
menyangga penyediaan air pengairan juga dapat 
mengurangi risiko aliran permukaan dan erosi 
tanah pada lereng di bawahnya. 

Lapisan tanah pucuk yang berasal dari 
pengupasan dari blok di atasnya langsung 
disebarkan pada bangku teras blok yang telah 
direklamasi. Ketebalan tanah pucuk ini 
diusahakan >20 cm. Apabila tanah pucuk dari 
blok di atasnya ini kurang dapat ditambah 
dengan tanah pucuk penyangga yang berasal 
dari tanah pucuk pada blok penambangan 
pertama (lereng paling bawah). Demikian juga 
apabila kesuburan kimia ataupun biologi dari 
tanah pucuk ini belum mencukupi dapat 
diperkaya dengan pemberian bahan organik, 
pupuk, kapur ataupun pupuk hayati. Setelah 
blok lahan bekas penambangan ini tertutup 
lapisan atas (tanah pucuk) ini segera dilengkapi 
dengan bangunan konservasi (guludan, saluran 
drainase, rorak, dan lain-lain) agar sumberdaya 
lahan aman dan mampu mendukung untuk 
kepentingan peruntukan selanjutnya. 

BIOREHABILITASI LAHAN BEKAS 
PENAMBANGAN TERBUKA UNTUK 

MEMPERBAIKI KUALITAS SUMBERDAYA 
LAHAN DAN HAYATI TANAH 

Hasil kegiatan reklamasi areal bekas 
tambang telah terbentuk teras bangku datar, 
sarana pengendali drainase dan sedimentasi, dan 
tanah lapisan atas dengan ketebalan dan 
kesuburan yang lebih baik. Namun struktur 
tanah masih mengalami kerusakan dengan 
terputusnya saluran-saluran pori antara lapisan 
atas dan lapisan bawah, sehingga apabila terjadi 
hujan dapat mengakibatkan tertahannya aliran 

resapan air dan sedimen yang terlarut dapat 
menyumbat saluran-saluran pori yang ada. 
Tersumbatnya saluran pori akan menahan aliran 
air dan menurunkan kapasitas tanah meresapkan 
air, sehingga meningkatkan aliran permukaan 
dan erosi tanah. Pembentukan saluran pori tanah 
secara bersambungan antar lapisan tanah 
merupakan faktor penting yang perlu segera 
diupayakan agar aliran resapan air ke dalam 
tanah menjadi lebih besar dan lancar.  

Haryati et al. (1995) mendapatkan bahwa 
akibat konstruksi pada teknik konservasi tanah, 
bangunan konservasi teras bangku datar 
merupakan teknik konservasi tanah yang terbaik 
untuk mengurangi besarnya aliran permukaan 
dan erosi tanah pada tahun pertama. Namun 
mulai pada tahun ke-2 pengaruh bangunan-
bangunan konservasi tersebut sudah relatif sama 
dan bahkan mulai tahun ke-3 teras bangku datar 
justru mengalami aliran permukaan lebih besar 
dibandingkan dari konstruksi konservasi yang 
lain. Namun untuk erosi tanah sampai tahun ke-
4 teras bangku datar lebih rendah, dan tahun ke-
5 sudah relatif sama dengan bangunan 
konservasi yang diuji (Tabel 3). Hal ini terjadi 
karena perlakuan konstruksi teras bangku datar 
dilakukan dengan mengupas tanah lapisan atas 
dan selanjutnya diratakan, sehingga terjadi 
kerusakan struktur tanah dan pemutusan 
saluran-saluran kapiler/pori. Pada tahun pertama 
kapasitas pori/rongga tersedia masih mampu 
menampung aliran air yang ada. Di pihak lain 
penutupan pori oleh partikel-partikel tanah halus 
hasil dari konstruksi teras bangku datar 
sebelumnya lebih intensif dibandingkan dengan 
perlakuan lainnya, sehingga aliran permukaan 
justru mengalami peningkatan. Namun dengan 
adanya peningkatan pemadatan tanah oleh 
adanya material-material halus yang menutup 
pori sedikit memperkuat tahanan tanah terhadap 
gerusan aliran air permukaan pada teras bangku 
datar yang relatif masih lemah/lambat. 
Akibatnya erosi tanah sampai tahun ke-4 pada 
teras bangku datar masih lebih rendah dibanding 
bangunan konservasi yang lain. Upaya menjaga 
saluran pori tanah tetap aman dan mampu 
menghubungkan antar lapisan merupakan 
langkah yang penting agar fungsi resapan air 
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tetap terjaga dan selanjutnya dapat mencegah 
peningkatan erosi tanah. 

Pemanfaatan cacing tanah endogaesis untuk 
biorehabilitasi lahan bekas penambangan terbuka 

Upaya untuk membangun saluran pori 
tanah yang dapat menghubungkan antar lapisan 
tanah dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
cacing tanah dari kelompok endogaesis yang 
mampu membuat liang di dalam tanah. Enami et 
al. (1999) menyampaikan bahwa cacing tanah 
memiliki manfaat besar di dalam tanah, liang-
liang yang dihasilkan berperan sebagai saluran 
udara, air ataupun tempat menembus akar, dan 
kascing yang dihasilkan merupakan makro-
agregat yang stabil. Cacing tanah endogaesis 
mampu membuat liang sampai mencapai 
kedalaman 1 m (Richard, 1978). Liang cacing 
tanah Lumbricus terrestris berdiameter ± 0,80 
cm dapat menghubungkan antara horison A 
(lapisan atas) dan horison B (lapisan bawah) 

(Nelson dan Hole, 1964 dalam Fanning dan 
Fanning, 1989). Inokulasi cacing tanah 
endogaesis Pheretima hupiensis pada tanah 
Ultisol dengan diikuti pemberian mulsa vertikal 
bahan organik sampai lapisan argilik dapat 
menurunkan kepadatan horison argilik dari 1,19 
g/cm3 menjadi 1,08 g/cm3 (Subowo, 2002). 
Pemberian cacing tanah pada Oxic Dystropepts 
dapat meningkatkan laju infiltrasi dan K-dd, serta 
menurunkan Al-dd (Brata, 1999).  

Selain itu, dengan tertimbunnya tanah 
pucuk yang subur berikut bahan organik saat 
konstruksi reklamasi, maka cacing tanah akan 
terdorong untuk masuk ke lapisan yang lebih 
dalam dengan membuat liang-liang cacing. 
Saluran pori tanah antar lapisan dapat 
terhubungkan oleh liang-liang cacing tanah, 
sehingga laju dan kapasitas aliran resapan air ke 
dalam tanah lapisan dalam dapat berlangsung 
baik. Adanya liang-liang cacing tanah juga dapat 
mendorong berkembangnya aktivitas organisme 
aerobik yang banyak terdapat di dalam tanah, 

Tabel 3. Pengaruh berbagai teknik konservasi tanah terhadap aliran permukaan dan erosi pada tanah 
Typic Eutropepts di Ungaran 

Konstruksi teknik 
konservasi tanah 

Tahap/tahun pengamatan 

Tahun ke-1 
(1988/89) 

Tahun ke-2 
(1989/90) 

Tahun ke-3 
(1990/91) 

Tahun ke-4 
(1991/92) 

Tahun ke-5 
(1992/93) 

Teras bangku datar : 
• Aliran permukaan (m3/ha) 
• Erosi tanah (t/ha) 

 
4.918 
25,0 

 
4.102 
2,3 

 
7.258 
0,6 

 
2.946 
3,3 

 
581 
1,3 

Teras bangku miring : 
• Aliran permukaan (m3/ha) 
• Erosi tanah (t/ha) 

 
9.812 
45,1 

 
4.175 
1,8 

 
7.340 
0,8 

 
2.403 
3,1 

 
479 
1,5 

Teras gulud : 
• Aliran permukaan (m3/ha) 
• Erosi tanah (t/ha) 

 
8.518 
50,9 

 
3.824 
10,1 

 
3.963 
6,0 

 
1.886 
6,0 

 
512 
0,7 

Taras kridit : 
• Aliran permukaan (m3/ha) 
• Erosi tanah (t/ha) 

 
9.311 
45,5 

 
4.292 
12,5 

 
5.989 
10,9 

 
1.791 
11,1 

 
441 
2,1 

Pertanaman lorong : 
• Aliran permukaan (m3/ha) 
• Erosi tanah (t/ha) 

 
9.638 
100,9 

 
5.834 
37,7 

 
6.300 
23,5 

 
1.804 
9,5 

 
425 
1,0 

Rata-rata : 
• Aliran permukaan (m3/ha) 
• Erosi tanah (t/ha) 

 
8.439 
53,5 

 
4.445 
12,9 

 
6.170 
8,4 

 
2.166 
6,6 

 
487 
1,3 

Sumber : Haryati et al. (1995) 
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seperti fungi, bakteri ataupun fauna tanah 
lainnya. Tiunov et al. (2001) mendapatkan 
bahwa pada dinding liang cacing tanah kaya 
akan keragaman jenis dan jumlah biomasa dari 
Nematoda, Protozoa, Flegellata, Amoeba, dan 
Mikroba, serta kandungan N dan P lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanah di luar liang. Hal ini 
menunjukkan bahwa adanya aktivitas cacing 
tanah endogaesis dapat meningkatkan dan 
melindungi keanekaragaman hayati tanah. 
Berkembangnya organisme tanah akan memper-
cepat pemulihan struktur dan kesuburan tanah 
yang rusak akibat penambangan.  

Kascing yang dihasilkan yang merupakan 
makroagregat stabil dapat bertahan lebih dari 1 
tahun (Blancchart et al., 1991 dalam Martin, 
1991). Cacing tanah juga mampu mengangkat 
kembali bahan tanah subur yang ada di lapisan 
bawah dalam bentuk kascing, sehingga lebih 
tahan terhadap tekanan erosi. Cacing tanah 
merupakan fauna tanah yang mampu hidup 
relatif lama, ada spesies yang mampu hidup 1- 
10 tahun (Coleman and Crossley, 1996). 
Peranan biorehabilitasi ini dapat berjalan terus 
menerus dalam kurun waktu yang lama. 
Demikian juga dengan kemampuannya berkem-
bang biak (reproduksi) secara alami, maka 
sumbangan cacing tanah meningkatkan kesubur-
an tanah dan melindungi tanah dari tekanan 
erosi berlangsung secara terus menerus sesuai 
ketersediaan daya dukung untuk kehidupan 
cacing tanah tersebut.  

Untuk memaksimalkan nilai manfaat 
cacing tanah dapat dilakukan dengan pemberian 
pakan bahan organik secara vertikal sampai 
tanah lapisan dalam. Jelajah cacing tanah akan 
masuk ke lapisan lebih dalam, sehingga dapat 
memperkuat resapan air, menekan erosi tanah, 
dan mendukung organisme tanah lainnya masuk 
ke dalam tanah. 

Pemanfaatan tanaman legum sebagai tanaman 
pionir revegetasi lahan bekas penambangan 

terbuka 

Untuk mempercepat upaya pemulihan 
kualitas lahan bekas penambangan terbuka, 
penanaman tanaman penutup tanah hendaknya 

dapat secepatnya dilakukan. Apabila jumlah 
tanah lapisan atas tidak memadai, sistem 
pertanaman secara pot dapat dilakukan dengan 
meningkatkan dosis dan intensitas pemupukan-
nya. Pada tahap awal dapat dikembangkan 
untuk pertanaman tanaman legum penutup 
tanah cepat tumbuh (fast growing species) 
seperti : Calopogonium sp., Pueraria sp. (koro 
benguk), Centrosema sp., Kerandang, dan lain-
lain. Selanjutnya secara bertahap dikembangkan 
tanaman legum berakar dalam seperti: Sengon, 
Lamtoro, dan lain-lain. ataupun tanaman berakar 
dalam lainnya sesuai target rehabilitasi yang 
ingin dicapai. Untuk memperkuat bangunan teras 
bangku yang sudah dibentuk pada bibir-bibir 
teras secepatnya ditanami tanaman berakar 
dalam agar dapat memperkuat konstruksi tebing 
teras yang rawan longsor.  

Pengembangan tanaman legum sebagai 
tanaman pionir diperlukan karena daya dukung 
tanah masih relatif lemah. Tanaman legum 
mampu memanfaatkan N2-udara hasil bersimbio-
sis dengan bakteri Rhizobium, dan bahan organik 
yang dihasilkan kaya hara N yang merupakan 
hara makro esensial bagi tanaman dan 
merupakan faktor pembatas utama pada tanah-
tanah bukaan baru di kawasan tropika. Dengan 
kondisi ini, maka akan mampu mempercepat 
pemulihan kesuburan tanah.  

Hasil penelitian Munawar (1999) menun-
jukkan bahwa pengolahan tanah pada lahan 
bekas penambangan batubara memberikan 
pengaruh meningkatkan pertumbuhan diameter 
batang tanaman legum pohon pada umur 10 
bulan setelah tanam lebih besar dibandingkan 
dengan perlakuan inokulasi endomikoriza (Tabel 
4). Hal ini disebabkan tanah awal bekas 
penambangan memiliki kepadatan tanah tinggi 
dan populasi mikoriza pada dasarnya telah cukup 
tersedia (Tabel 1). Akibatnya pengolahan tanah 
yang mampu menurunkan kepadatan tanah 
dapat memberikan pengaruh lebih nyata 
dibandingkan dengan perlakuan inokulasi miko-
risa. Keadaan ini sejalan dengan kondisi tanah 
hasil reklamasi yang miskin hara N dan memiliki 
aerasi yang baik pada tanah lapisan bawah, 
sehingga pertumbuhan akar tanaman legum 
pohon lebih berkembang dan dukungan pasokan 
N tinggi. 
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Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan 
pemupukan, penyulaman, pengendalian gulma, 
penyiangan, serta pemberantasan hama dan 
penyakit. Apabila ekosistem lahan telah 
mencapai kondisi keseimbangan (klimaks) dapat 
ditingkatkan nilai peruntukan lahannya dengan 
mengembangkan tanaman-tanaman pilihan yang 
bernilai ekonomi tinggi. Pemilihan vegetasi untuk 
mencapai kondisi klimaks ekosistem baru 
dengan tingkat erosi rendah, produktivitas 
optimum dan lingkungan lestari perlu kiranya 
dilakukan selektif dengan jenis tanaman yang 
tepat, sehingga komponen-komponen pelaku 
ekosistem sebagai produsen (flora), konsumen 
(fauna), maupun pengurai (mikroorganisme) 
dapat segera terbentuk.  

KESIMPULAN 

Penambangan sistem terbuka konvensional 
banyak mengubah bentang lahan dan 
keseimbangan ekosistem permukaan tanah, 
menurunkan kualitas dan produktivitas tanah 
dan mutu lingkungan. Untuk menghindari 
dampak negatif tersebut penambangan terbuka 
harus ramah lingkungan dengan berorientasi 
pada pelestarian sumberdaya lahan dan hayati 
tanah. Hal ini dapat diupayakan dengan: (1) 
penambangan dilakukan secara blok dengan 
dimulai dari lereng paling bawah, (2) reklamasi/ 
penimbunan lahan dilakukan secara langsung 
setelah selesai penambangan, (3) bentukan 
permukaan lahan dengan terasering dengan lebar 
bangku teras datar >5 m, beda tinggi antar 
bangku teras <2 m, kemiringan tebing ±60 %, 

(4) kupasan tanah lapisan atas (topsoil) 
ditempatkan kembali pada lapisan atas dengan 
ketebalan >20 cm dan diperkaya dengan kapur, 
pupuk organik, pupuk anorganik ataupun pupuk 
hayati, (5) biorehabilitasi dengan pemberdayaan 
cacing tanah endogaesis dan penanaman 
tanaman legum sebagai tanaman pionir, dan (6) 
pemeliharaan tanaman sampai mencapai klimaks 
ekosistem sesuai yang diharapkan.  
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PELUANG PENERAPAN USAHATANI KONSERVASI 
UNTUK PERTANAMAN GAMBIR DI SUMATERA BARAT 

Opportunity for the Implementation of Conservation Farming 
for Cropping Gambier in West Sumatra 

Winardi 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat 
Jl. Raya Padang-Solok Km 40, Kotak Pos 34, Padang 25001 

ABSTRAK 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) merupakan salah satu komoditas unggulan spesifik Sumatera Barat dari sub sektor 
perkebunan. Total areal penanaman gambir di Sumatera Barat dewasa ini meliputi 18.204 ha dengan produksi 10.114 t/tahun. Areal 
penanaman gambir terkonsentrasi di dua wilayah yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Gambir 
umumnya diusahakan oleh petani tradisional di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan kemasyarakatan. Wilayah tersebut 
biasanya berlereng curam sehingga tidak diperuntukan sebagai kawasan budidaya. Kelas kemampuan lahan di wilayah tersebut 
berkisar dari Kelas V sampai dengan Kelas VIII. Rendahnya kemampuan petani baik dari cara bercocok tanam maupun ekonomi 
menyebabkan teknologi budidaya gambir dilakukan seadanya. Hal yang demikian memberi peluang untuk terjadinya degradasi lahan 
pada perkebunan gambir. Usahatani konservasi dengan praktek wanatani berpeluang dikembangkan untuk usahatani gambir karena 
berbiaya murah, berpeluang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Usahatani konservasi tersebut telah biasa dilakukan oleh 
sebagian petani gambir. 

 
Kata kunci : Gambir, usahatani konservasi, Sumatera Barat 

ABTRACT 

 Gambier is one of the leading commodity from West Sumatra of plantation subsector. Total area gambier cultivation in 
West Sumatra, currently covers 18,204 ha with a production of 10,114 tons/year. Gambier planting areas are concentrated in two 
regions, namely District of Limapuluh Kota and District of Pesisir Selatan. Gambier is generally cultivated by traditional farmers in 
the forest, both protected forest and community forest. Areas with steep slopes are usually not intended as an area of cultivation. 
Classes of land capability in this area range from Class V to Class VIII. The low ability of farmers, whether in farming or the 
economic causing of gambier cultivation technology will be potluck. Such circumstances likely causing land degradation on 
gambier plantation. Conservation farming with agroforestry practices have an opportunity to be developped because of low cost 
potentially increase income and welfare. The conservation farming has been practiced by some gambier farmers. 

 
Keywords : Gambier, conservation farming, West Sumatra 
 
  

omoditas Gambir merupakan komoditas 
unggulan Propinsi Sumatera Barat dari 
sub sektor perkebunan. Luas perkebunan 

gambir dan produksinya di Sumatera Barat terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 
2001 luas perkebunan gambir 16.811 ha 
dengan produksi 10.584 ton, sedangkan pada 
tahun 2005 luas perkebunan gambir meningkat 
menjadi 22.451 ha dengan produksi 14.266 ton. 
(Azwir et al., 2005).  

Meskipun gambir merupakan komoditas 
ekspor dari Propinsi Sumatera Barat namun 

komoditas ini menghadapi berbagai kendala 
dalam proses produksinya. Beberapa kendala 
tersebut antara lain: 1) gambir ditanam 
umumnya pada kawasan non budidaya sehingga 
berpotensi merusak lingkungan; 2) lokasi 
penanaman gambir yang jauh dari jangkauan 
pembinaan dibarengi dengan rendahnya 
kemampuan petani, baik dari segi pengetahuan 
maupun modal menyebabkan teknologi budidaya 
relatif tertinggal; 3) harga komoditas gambir 
yang berfluktuasi dimana harga sering anjlok di 
pasaran menyebabkan perawatan kebun dilaku-
kan secara tradisional. 

K 
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Kebun gambir biasanya dilakukan pada 
kawasan non budidaya yakni hutan lindung atau 
hutan kemasyarakatan. Pertanaman gambir yang 
diusahakan secara monokultur dimana daunnya 
dipanen secara berkala untuk menghasilkan 
ekstrak getah gambir berpeluang untuk terjadi-
nya degradasi lahan (Winardi et al., 2005).  

Makalah ini mencoba menelaah permasa-
lahan pertanaman gambir di Sumatera Barat 
ditinjau dari peluang penerapan usahatani 
konservasi dalam rangka meningkatkan penda-
patan petani gambir dan menurunkan ancaman 
degradasi lahan.  

KARAKTERISTIK DAN 
USAHATANI GAMBIR 

Tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb) 
termasuk famili Rubiaceae (kopi-kopian). 
Batangnya berkayu berbentuk semak dan 
daunnya bulat telur, atasnya lonjong tersusun 
berhadap-hadapan. Tinggi tanaman gambir 
berkisar 1,5-2 m dapat memanjat tanaman lain 
dengan cara melingkar-lingkar, warna batang 
coklat muda sampai coklat tua, warna daun 
hijau muda sampai hijau coklat dan coklat muda 
(Hamzah, 2004). Azwir et al. (2005) 
menyatakan ada tiga tipe tanaman gambir, 
yaitu: Cubadak, Udang dan Riau. Tipe tersebut 
lebih banyak ditentukan oleh warna, 
bentuk/ukuran daun. 

Tanaman gambir tumbuh baik dari dataran 
rendah sampai ketinggian 900 m di atas 
permukaan laut (dpl), curah hujan merata 
sepanjang tahun yakni 2500-3000 mm/tahun 
dengan penyinaran cahaya matahari cukup 
banyak dan suhu udara 18-29 oC. Tanaman 
gambir tumbuh baik pada tanah yang gembur 
dan dapat diperbanyak secara vegetatif dan 
generatif (Yusmeiarti et al., 2000). 

Penyebaran pertanaman gambir di 
Sumatera Barat meliputi Kabupaten Limapuluh 
Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di 
Kabupaten Limapuluh Kota gambir menyebar di 
Kecamatan Pangkalan, Kapur IX, Bukik Barisan, 
Mungka, Lareh Sago Halaban, Harau, Payakum-

buh dan Guguk, sedangkan di Kabupaten Pesisir 
Selatan gambir menyebar di Kecamatan Koto XI 
Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang, dan 
Sutera (Winardi et al., 2005). 

Pada umumnya gambir ditanam secara 
monokultur pada kawasa non budidaya atau 
hutan kemasyarakatan. Meskipun demikian di 
Kecamatan Koto XI Tarusan sebagian petani 
melakukan intercropping gambir dengan tanam-
an lain terutama buah-buahan. Di Kecamatan 
Kapur IX sebagian petani juga melakukan 
intercropping gambir dengan karet. 

Hasil gambir adalah berupa ekstrak getah 
yang dapat dipergunakan secara tradisional, 
antara lain untuk teman pemakan sirih dan 
industri farmasi (kosmetika dan obat-obatan). 
Hasil gambir dari Sumatera Barat diekspor 
melalui Singapura dan selanjutnya dikirim 
terutama ke India dan berbagai negara di Eropah 
dan Asia. Penjelasan kegunaan hasil dan arti 
ekonomi gambir dapat dilihat dalam Yusmeiarti 
et al. (2000) dan Djalal et al. (2004). 

PERMASALAHAN USAHATANI GAMBIR 

Permasalahan usahatani gambir di 
Sumatera Barat dapat digolongkan ke dalam dua 
kelompok, yaitu permasalahan sosial-ekonomi 
dan budidaya. Kemampuan petani gambir relatif 
terbatas karena mempunyai tingkat pendidikan 
yang rendah. Di Kabupaten Limapuluh Kota 
52,6% petani memiliki pendidikan SD dan 
21,1% tidak tamat SD, sedangkan di Kabupaten 
Pesisir Selatan petani dengan latar belakang 
pendidikan SD 33,4% dan tidak tamat SD 
40,0% (Abdullah et al., 2003). 

Permasalahan pokok yang dirasakan petani 
adalah kurangnya modal kerja dan tidak 
stabilnya harga. Petani lebih sering mengalami 
harga yang merosot sehingga mengurangi 
pendapatan mereka. Kondisi nyata yang kurang 
disadari petani adalah rendahnya produktivitas 
lahan yakni sekitar 500 kg gambir kering/ha/th 
(Winardi et al., 2005). 

Djalal et al., (2004) telah mengidentifikasi 
permasalahan usahatani gambir di Sumatera 
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Barat, diantaranya adalah: 1) tidak jelasnya 
peruntukan lahan untuk usahatani gambir, baik 
oleh masyarakat maupun Pemda setempat; 2) 
adanya tumpang tindih perkebunan gambir 
rakyat dengan kawasan lindung; dan 3) sebagian 
besar lahan penanaman gambir terdapat pada 
lahan dengan kemiringan di atas 25% sehingga 
perlu tindakan konservasi. 

Winardi et al., (2005) telah pula melaku-
kan identifikasi status teknologi dan aspek-aspek 
yang berhubungan dengan konservasi tanah 
pertanaman gambir di berbagai lokasi/kenaga-
rian. Beberapa temuan penting antara lain: 1) 
pembukaan lahan baru dilakukan dengan sistem 
tebang bakar; 2) tindakan konservasi baik secara 
mekanis maupun vegetatif belum dikenal; 3) 
petani umumnya mengusahakan gambir secara 
monokultur; 4) petani belum memakai pupuk 
buatan kecuali ampas sisa pengempaan sebagai 
bahan organik; dan 5) masih populernya penggu-
naan kayu sebagai bahan bakar dalam pemroses-
an hasil sehingga mengancam kelestarian hutan. 
Pengalaman menunjukkan untuk 1 ha kebun 
gambir diperlukan 2 ha hutan sebagai cadangan 
kayu bakar. 

KARAKTERISTIK LAHAN 
PENANAMAN GAMBIR 

Berdasarkan Atlas Sumberdaya Tanah Eks-
plorasi Indonesia Skala 1:1.000.000 pertanaman 
gambir di Kabupaten Limapuluh Kota umumnya 
menempati Satuan Peta Tanah (SPT) 107 yakni 
kompleks Hapludults dan Dystrudepts, sedang-
kan di Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan 
pertanaman gambir menempati SPT 102 yakni 
kompleks Dystrudepts dan Udorthents. Selanjut-
nya di Kabupaten Pesisir Selatan pertanaman 
gambir ditemukan pada SPT 89 yakni kompleks 
Hapludox dan Dystrudepts serta SPT 107 yakni 
Hapludults dan Dystrudepts (Anonymous, 
2000). Spesifikasi lahan penanaman gambir di 
Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.  

Secara umum tanah untuk pertanaman 
gambir di Sumatera Barat tergolong tanah yang 
kurang subur dan/atau peka terhadap erosi, 
yaitu tergolong ke dalam Ordo Ultisols (diwakili 

jenis tanah Hapludults), Ordo Oxisols 
(Hapludox), dan Ordo Inceptisols (Dystrudepts). 
Hapludults merupakan tanah yang telah 
mengalami pelapukan lanjut, bereaksi sangat 
masam sampai masam, miskin unsur hara N, P, 
K, bahan organik, dan peka terhadap erosi. 
Hapludox merupakan tanah yang telah menga-
lami pelapukan sangat lanjut, porositas tinggi, 
daya menahan air kecil. Meski Hapludox relatif 
resisten terhadap erosi namun tanah tersebut 
sangat miskin unsur hara dan cadangan mineral, 
kapasitas tukar kation rendah, dan retensi fosfat 
tinggi. Dystrudepts umumnya berpenampang 
dangkal dan berbatu terutama di pegunungan 
atau perbukitan berlereng curam (Anonymous, 
2000). 

Winardi et al., (2005) melaporkan bahwa 
ketinggian tempat penanaman gambir di Kabupa-
ten Limapuluh Kota biasanya sekitar 500 m dari 
permukaan laut (dpl), kemiringan lereng ≥ 60% 
dan fisiografi berbukit. Di Kecamatan Kapur IX 
ketinggian tempat penanaman gambir sekitar 
120 m dpl, kemiringan lereng ≥ 20% dan 
topografi bergelombang. Ketinggian tempat 
penanaman gambir di Kabupaten Pesisir Selatan 
sekitar 150 m dpl, kemiringan lereng ≥ 60% 
dan fisiografi berbukit. 

Menurut Atlas Sumberdaya Iklim Pertanian 
Indonesia Skala 1:1.000.000 wilayah penanam-
an gambir di Kabupaten Limapuluh Kota terma-
suk Pola iklim IIIC, kecuali di Kecamatan Kapur 
IX dan Kecamatan Pangkalan termasuk Pola 
iklim IVC. Wilayah penanaman gambir di 
Kabupaten Pesisir Selatan seluruhnya termasuk 
Pola iklim IVC. Pola iklim IIIC mempunyai curah 
hujan 2.000-3.000 mm/tahun dan pola iklim IVC 
curah hujannya 3.000-4.000 mm/tahun (Anony-
mous, 2003). Selanjutnya Winardi et al. (2005) 
melaporkan bahwa curah hujan rata-rata di 
Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir 
Selatan dari Tahun 2000 sampai dengan 2005 
adalah 3.491 mm/tahun. 

Menurut Rusman (2002) kawasan pena-
naman gambir pada dasarnya lahan marginal 
yang miring dengan reaksi masam, kesuburan 
fisik dan kimia sangat rendah, solum dangkal 
dan   rentan   terhadap   erosi   karena   memiliki 
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erodibilitas tinggi. Ditinjau dari faktor iklim, 
curah hujan di wilayah ini memiliki erosivitas 
tinggi. 

Data rata-rata curah hujan Kabupaten 
Limapuluh Kota (2003) dan Kecamatan Batang 
Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (2000-2005) 
dapat dilihat pada Tabel 2. Selanjutnya deskripsi 
biofisik wilayah berbagai lokasi/kenagarian 
penanaman gambir di Sumatera Barat dapat 
dilihat pada Tabel 3.  

PENERAPAN USAHATANI KONSERVASI 

Kebanyakan petani gambir (85,75%) 
mengusahakan kebun lebih dari 1 ha secara 
monokultur dan selebihnya secara intercropping 
(Abdullah et al., 2003). Di Kabupaten Pesisir 

Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota budidaya 
pada umumnya dilakukan secara intercropping 
gambir dengan berbagai komoditas seperti 
Durian, Manggis, Rambutan, Jengkol, Petai, 
Kayumanis dan Pinang. Khusus di Kecamatan 
Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota intercrop-
ping gambir dilakukan dengan Karet (Winardi et 
al., 2005). 

Di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di 
Kecamatan Koto XI Tarusan petani telah 
mengatur tanaman/pohon sela lebih teratur 
sehingga tidak mengganggu/menaungi gambir, 
sedangkan di Kecamatan Kapur IX tanaman sela 
karet biasanya ditanam tidak teratur dan rapat 
sehingga banyak menekan pertumbuhan gambir 
(Winardi et al., 2005). Status penerapan 
teknologi dan aspek-aspek yang berhubungan 
dengan konservasi tanah pertanaman gambir di 

Tabel 1.  Spesifikasi lahan penanaman gambir di Sumatera Barat1) 

SPT2) Klasifikasi tanah ISSS 1998 Bahan Induk Sub-landform Relief 

Kabupaten Limapuluh Kota 
102 Dystrudepts 

Udorthents 
Sedimen Pegunungan tektonik Bergunung 

107 Hapludults 
Dystrudepts 

Sedimen Pegunungan tektonik Bergunung 

Kabupaten Pesisir Selatan 
89 Hapludox 

Dystrudepts 
Sedimen Perbukitan tektonik Berbukit 

107 Hapludults 
Dystrudepts 

Sedimen Pegunungan tektonik Bergunung 

1) Anonymous (2000); 2) SPT (Satuan Peta Tanah) 

 

Tabel 2. Data curah hujan rata-rata Kabupaten Limapuluh Kota (2003) dan Kecamatan Batang Kapas, 
Kabupaten Pesisir Selatan (2000-2005) 

Bulan 
Jumlah 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

...................................................................... mm ....................................................................... 
Kabupaten Limapuluh Kota 1) 
366,9 313,2 337,1 342,0 84,2 57,0 210,1 80,0 105,7 372,4 313,9 238,3 2820,8 

Kabupaten Pesisir Selatan 2) 
347,6 252,0 248,0 282,2 201,8 124,2 269,0 237,0 322,0 357,5 527,3 322,5 3.491.1 

1)  BPS Kabupaten Limapuluh Kota, 2003 
2)  Dinas Prasarana Sumberdaya Air Kabupaten Pesisir Selatan, 2005 
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berbagai lokasi/kenagarian di Sumatera Barat 
dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil penelitian Nurmansyah et al., (2003) 
menunjukkan bahwa intercropping gambir 
dengan tanaman pohon (Kayumanis, Ylang-ylang 
dan Melinjo) tidak mempengaruhi pertumbuhan 
gambir. Ada kecenderungan pertumbuhan gam-
bir lebih baik dengan pola intercropping 
dibanding kontrol. 

Penggunaan tanaman sela selain menam-
bah pendapatan petani diharapkan juga memper-
baiki penutupan lahan sehingga memperkecil 
ancaman erosi tanah. Pada pertanaman gambir 
monokultur dengan populasi yang rapat 
sekalipun masih terjadi erosi. Hasil pengkajian 
yang dilakukan oleh Winardi et al. (2005) 
menunjukkan bahwa kebun gambir dengan 
kemiringan tanah 60% dengan penutupan lahan 
80% oleh tajuk gambir masih terjadi erosi tanah 
0,5 t/ha selama bulan Desember 2005. 

Untuk pengembangan gambir pada masa 
yang akan datang di Sumatera Barat hendaklah 
mengacu kepada kelestarian sumberdaya lahan. 
Untuk itu bentuk usahatanai yang sesuai adalah 

sistem usahatani konservasi. Sistem usahatani 
konservasi merupakan suatu paket teknologi 
usahatani yang bertujuan meningkatkan produksi 
dan pendapatan petani, serta melestarikan 
sumberdaya tanah dan air (Saragih dalam Ano-
nymous, 2011b).  

Dalam penerapannya sistem usahatani 
konservasi dilakukan melalui berbagai kombinasi 
metode konservasi tanah dan air. Metode 
tersebut dibedakan atas: (a) mekanis, seperti 
pembuatan teras, rorak, saluran pembuangan air 
dan terjunan air, dan (b) vegetatif yang 
didasarkan pada peranan tanaman yang ditanam 
atau tumbuh dan berkembang bertujuan untuk 
mengurangi daya pengikisan dan penghanyutan 
tanah oleh aliran permukaan. 

Berbagai praktek usahatani konservasi 
yang dikenal antara lain: sistem penanaman 
ganda (multiple cropping), pertanian terpadu dan 
wanatani (Atmojo, 2011). 

Praktek sistem usahatani konservasi yang 
sesuai untuk pertanaman gambir di Sumatera 
Barat adalah wanatani. 

Tabel 3.  Deskripsi biofisik wilayah berbagai lokasi/kenagarian penanaman gambir di Sumatera Barat 1) 

No. Uraian 

Lokasi/Kenagarian 

Kab Limapuluh Kota  Kab Pesisir Selatan 

Pilubang Talang Maur Muaro Paiti Siguntur 
Taratak Sungai 
Lundang 

1. Ketinggian. tempat (m, dpl) 480 540 120 175 140 
2. Kemiringan lahan (%) 60 75 20 60 60 
3. Fisiografi Berbukit terjal Berbukit Bergelombang Berbukit Berbukit 
4. Jenis tanah Ultisols Ultisols Ultisols Ultisols Ultisols 
5. Kesuburan tanah (relatif) Sedang Sedang Sedang Subur Subur 
6. Drainase Baik Baik Baik Baik Baik 
7. Ketebalan solum tanah 

(relatif) 
Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam 

8. Teknologi anjuran Konservasi 
lahan 

Konservasi 
lahan 

Konservasi 
lahan 

Konservasi 
lahan 

Konservasi 
lahan 

9. Tkt kerusakan lahan (relatif) Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 
10. Teknik konservasi 

memungkinkan 
Vegetatif Vegetatif Vegetatif Vegetatif Vegetatif 

11. Komoditas utama Gambir, padi, 
karet, kopi 

Gambir, ayam Gambir, karet Gambir Gambir, karet, 
durian 

1) Winardi et al. (2005) 
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Tabel 4. Status penerapan teknologi dan aspek-aspek yang berhubungan dengan konservasi lahan pertanaman gambir di berbagai 
lokasi/kenagarian di Sumatera Barat 1) 

No. Uraian 
Lokasi/Kenagarian 

Pilubang Talang Maur Muaro Paiti Siguntur Taratak Sungai 
Lundang 

1. Pembukaan lahan Tebang bakar Tebang bakar Tebang bakar Tebang bakar Tebang bakar 
2. Pengolahan tanah menurut kontur Tidak dikenal Tidak dikenal Tidak dikenal Tidak dikenal Tidak dikenal 
3. Terasering pada lahan miring Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah 
4. Pembuatan guludan searah kontur Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah 
5. Menanan rumput pada bibir teras Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah 
6. Menanam tan tua pada bibir teras Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah 
7. Menanam pagar hidup pada bibir teras Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah 
8. Jarak tanam gambir yang digunakan 1,5 x 2 m 2 x2,5 m 1,5 x 2 m 1,5 x 2 m 1,5 x 2,5 m 
9. Frekwensi penyiangan 2 x/th 2 x/th 2 x/th 2 x/th 2 x/th
10. Cara penyiangan Manual (parang dan 

sabit) 
Manual (parang dan 
sabit) 

Manual (parang dan 
sabit) 

Manual (parang dan sabit) Manual (parang dan 
sabit) 

11. Penggunaan pupuk anorganik Jarang Jarang Jarang Jarang Jarang 
12. Penggunaan pupuk organik Menggunakan ampas 

pengempaan 
Menggunakan ampas 
pengempaan 

Menggunakan ampas 
pengempaan 

Menggunakan ampas 
pengempaan 

Menggunakan ampas 
pengempaan 

13. Menanam tanaman strata bawah, 
seperti: Serai dan kunyit 

Tidak biasa Tidak biasa Tidak biasa Tidak biasa Tidak biasa 

14. Pola tanam yang umum Monokultur gambir Monokultur gambir Monokultur gambir Monokultur gambir Monokultur gambir 
15. Pola tanam intercropping Hanya bagi yang dekat 

pemukiman/ jalan 
besar 

Hanya bagi yang dekat 
pemukiman/ jalan 
besar 

Hanya bagi yang dekat 
pemukiman/ jalan 
besar 

Hanya bagi yang dekat 
pemukiman/jalan besar 

Hanya bagi yang dekat 
pemukiman/ jalan 
besar 

16. Tanaman sela yang digunakan pada 
pola intercropping 

Durian, manggis, 
kayumanis, dan lain-
lain 

Durian, rambutan, 
jengkol, petai, dan lain-
lain 

Karet. Karet, durian, jengkol, 
petai, kayumanis,dan lain-
lain 

Karet, durian, jengkol, 
pinang, dan lain-lain 

17. Jarak tanaman tua 10x10 m Tidak teratur 4x6 m Tidak teratur, porsi 
tanaman tua relatif sedikit 

Tidak teratur, porsi 
tanaman tua relatif 
sedikit 

18. Pertumbuhan gambir dalam pola 
intercropping 

Kurang optimal Kurang optimal Kurang optimal Cukup otimal Cukup otimal 

19. Komoditas potensial untuk konservasi 
kebun gambir. 

Rumput hijauan 
makanan ternak 

Rumput hijauan 
makanan ternak 

Rumput hijauan 
makanan ternak 

Rumput hijauan makanan 
ternak 

Rumput hijauan 
makanan ternak 

20. Bahan bakar untuk pengolahan hasil 
gambir 

Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu 

21. Cara memperoleh kayu bakar Tebang di sekitar 
kebun/hutan 

Tebang di sekitar 
kebun/hutan 

Tebang di sekitar 
kebun/hutan 

Dibeli dari desa tetangga. Tebang di sekitar 
kebun/hutan 

22. Kebutuhan kayu bakar per nusim 
pengempaan 

Sekitar 4 m kubik Sekitar 4 m kubik Sekitar 4 m kubik Sekitar 4 m kubik (Rp 
400.000,-) 

Sekitar 4 m kubik 

1) Winardi et al. (2005) 
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Menurut King dan Chandler dalam 
Anonymous (2011a), wanatani merupakan 
sistem pengelolaan dengan berazaskan 
kelestarian yang meningkatkan hasil lahan 
secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi 
tanaman (termasuk tanaman pohon) dan 
tanaman hutan dan/atau hewan secara 
bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang 
sama dan menerapkan cara-cara pengelolaan 
yang sesuai dengan kebudayaan penduduk 
setempat.  

Dengan menerapkan usahatani konservasi 
dalam praktek wanatani diharapkan berdampak 
ganda terhadap usahatani gambir di Sumatera 
Barat. Praktek tersebut disamping membantu 
masyarakat secara ekonomis yakni melalui 
diversifikasi komoditas yang dihasilkan sehingga 
menjamin pendapatan dan kesejahteraan petani 
gambir. Selain itu degradasi lahan pertanaman 
gambir bisa ditekan karena penutupan lahan 
lebih optimal dibanding pertanaman monokultur. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Masalah usahatani gambir di Sumatera Barat 
dapat digolongkan kedalam dua masalah 
yakni (1) sosial ekonomi (pendidikan petani 
relatif rendah dan pendapatan rendah 
disebabkan produktivitas gambir rendah dan 
tidak stabilitasnya harga komoditas gambir); 
dan (2) budidaya (pertanaman gambir yang 
tumpang tindih dengan kawasan non 
budidaya serta penerapan teknologi budidaya 
yang seadanya mengancam untuk terjadinya 
degradasi lahan). 

2. Penerapan usahatani konservasi dengan 
praktek wanatani merupakan bentuk 
usahatani yang diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yang ada yakni meningkatnya 
perekonomian masyarakat melalui 
diversifikasi hasil pertanian dan stabilnya 
harga. Selain itu ancaman degradasi lahan 
menjadi berkurang karena optimasi 
penutupan lahan oleh tajuk tanaman. 

3. Sebagian petani gambir di Sumatera Barat 
telah menerapkan usahatani konervasi dalam 

praktek wanatani, yaitu intercropping gambir 
dengan tanaman buah-buahan di Kecamatan 
Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan 
dan intercropping gambir dengan karet di 
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh 
Kota gambir ditanam secara intercropping 
dengan karet. 

4. Perlu dilakukan penelitian yang lebih 
mendalam, yaitu: (a) meningkatkan nilai 
positif intercropping gambir dengan tanaman 
buah-buahan di Kabupaten Pesisir Selatan, (b) 
menekan nilai negatif intercropping gambir 
dengan karet di Kabupaten Limapuluh Kota, 
dan (c) mencari bentuk wanatani di berbagai 
lokasi penanaman gambir selain dua 
kecamatan di atas. 
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PERANAN KONSERVASI LAHAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN 

The Role of Land Conservation in Plantation Management 

A. Abas Idjudin  

Balai Penelitian Tanah, Jl. Ir. H. Juanda 98 Bogor 16123 

ABSTRAK 

Masalah utama dalam usahatani pada lahan kering berlereng bila tanpa disertai tindakan konservasi tanah akan menimbulkan 
erosi tanah. Erosi tanah menyebabkan terjadinya kerusakan lahan pertanian berupa kemunduran sifat-sifat (fisik, kimia, dan biologi) 
tanah serta menurunkan produktivitas lahannya. Erosi tanah sangat merugikan, produktivitas tanahnya semakin rendah. Peranan 
teknik konservasi tanah sangat penting dalam menanggulangi erosi dan memperbaiki tanah yang telah rusak. Teknik konservasi 
tanah adalah cara-cara pengawetan tanah, yang merangkum tiga macam pengertian yaitu : a) melindungi tanah terhadap kerusakan-
kerusakan, b) memperbaiki tanah yang telah rusak, dan c) membuat tanah sedapat mungkin menjadi subur. Dalam praktek penerapan 
teknik konservasi tanah di lapangan, digunakan dua metode konservasi tanah yaitu metode konservasi mekanik dan metode 
konservasi vegetatif. Metode konservasi mekanik adalah berupa pembuatan bangunan-bangunan pencegahan erosi dan manipulasi 
mekanik tanah dan permukaan tanah (pengolahan tanah menurut kontur, pembuatan teras, guludan, saluran pembuangan air (SPA), 
bangunan terjunan air (BTA), rorak, chekdam sumbat gully, dan sebagainya. Sedangkan metode vegetatif ditujukan untuk 
mengurangi energi pukulan butir-butir hujan di permukaan tanah, mengurangi kecepatan aliran permukaan (run off), memperbesar 
kapasitas infiltrasi dan mengurangi kandungan air tanah. Kemempanan teknik konservasi tanah di lahan kering terhadap erosi tanah 
dan produktivitasnya berbeda untuk tiap lokasi. Hal ini karena daya dukung lahan (spesifik tapak, sifat dan watak tanah serta iklim) 
yang berlainan. Kesungguhan pengguna teknologi dalam menjalankan teknik konservasi tanah ikut menentukan keberhasilan 
peningkatan lahan kering yang terdegradasi. 
 
Kata kunci : Lahan berlereng, degradasi sifat tanah, teknik konservasi, daya dukung lahan, motivasi petani pengguna lahan 

ABSTRACT 

The main problem of agricultural activities in the steep slope upland area if without adequate soil conservation practices is 
that it will results in soil erosion. Soil erosion causes agricultural land degradation which reduces the physical, chemical, and 
biological soil roperties and decreases land productivities. Soil erosion is very harmful to agricultural land productivities, because 
loss of the fertile topsoil in a relatively short time causes decrease of fertility and productivity of the soils. The role of conservation 
techniques are the way of soil conservation, which have three principles of definitions, i.e. a) to protect the soil against soil 
degradation, b) to improve the degraded soil, and c) to make the soil more fertile. Soil conservation practice in the field have used 
two methods i.e. mechanical conservation methods and vegetative conservation methods. Mechanical conservation method is the 
earth embankments constructed across the slope to intercept surface run off and to protect soil erosion (soil cultivation along the 
contour, terraces constructed, contour bank, waterways ditch, drop structure, silt pit, checkdam, gully plug, etc). While the 
vegetative methode are reducing the kinetic energy of the raindrops on the soil surface, reducing the run off velocity, increasing 
infiltration rate and reducing soil water contents. The effectiveness of soil conservation techniques in uplands area on the the soil 
erosion and the land productivity is different in each location. This is because of the difference of the land capability (site specific, 
soil behavior and properties, and the climate). Farmers’ motivation as the user of the soil conservation technologies is included as 
one on the determinant factors of the successfulness in improving degraded upland and in increasing land productivity. 
 
Keywords : Slope upland, soil properties degradation, conservation techniques, land capability, improving degradated upland,  

farmers’ motivation 
 
  

ahan adalah salah satu sistem bumi, yang 
bersama dengan sistem bumi yang lain, 
yaitu air alam dan atmosfer, menjadi inti 

fungsi, perubahan, dan kemantapan ekosistem. 
Tanah berkedudukan khas dalam masalah 

lingkungan hidup, merupakan kimah (aset) 
lingkungan dan membentuk landasan hakiki bagi 
kemanusiaan (James, 1995). Fungsi-fungsi vital 
yang dikerjakan tanah dalam ekosistem menca-
kup: a) memberlanjutkan kegiatan, keaneka-

L 
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ragaman, dan produktivitas hayati, b) mengatur 
dan membagi-bagi aliran air dan larutan, c) 
menyaring, menyangga, mendegradasi, imobili-
sasi, dan detoksifikasi bahan-bahan organik dan 
anorganik, termasuk hasil samping industri dan 
kota serta endapan atmosfir, d) menyimpan dan 
mendaurkan hara dan unsur-unsur lain di dalam 
biosfir bumi, dan e) memberikan topangan bagi 
bangunan sosio-ekonomi dan perlindungan bagi 
pemukiman manusia. Untuk keberlanjutan peri 
kehidupan dan menjamin kesejahteraannya, 
manusia tidak mungkin mengabaikan upaya 
mencegah degradasi berbagai fungsi tanah. 
Tanah di manapun keberadaannya merupakan 
komponen lingkungan hidup yang secara mutlak 
harus dilindungi atau dihindarkan dari dampak 
yang merugikan, maka konservasi tanah menjadi 
suatu keharusan bagi membuat lingkungan hidup 
terhunikan (Notohadipawiro, 2000; Idjudin, 
2006). 

Cerapan (perception) kebanyakan orang 
tentang mutu lingkungan selalu dilihat dari sisi 
air dan udara. Mereka dapat menghargai air dan 
udara yang bersih dan segar. Dibandingkan 
dengan penghargaan terhadap air dan udara, 
penghargaan kebanyakan orang terhadap tanah 
tetap rudimenter (James, 1995). 

Sudah ada peraturan perundang-undangan 
mengenai baku mutu air dan udara, akan tetapi 
hingga saat ini belum terwujud undang-undang 
yang mengatur baku mutu tanah. Dari perspektif 
ilmu dan lingkungan, tanah adalah ekosistem 
yang beraneka pada skala lokal dan sumberdaya 
alam yang sangat heterogen dari segi kimia, 
fisik, dan hayati. Maka tanah menjadi penentu 
kapasitas lahan dalam produksi biomassa 
berguna, seperti dalam budidaya pertanian, 
perkebunan,  dan kehutanan (Idjudin, 2010). 

Budidaya perkebunan di dataran tinggi 
dihadapkan pada faktor pembatas biofisik seperti 
lereng yang relatif curam, kepekaan tanah 
terhadap erosi dan longsor dan curah hujan yang 
tinggi. Kesalahan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya lahan di dataran tinggi 
dapat menimbulkan kerusakan biofisik berupa 
degradasi kesuburan tanah dan ketersediaan air 
yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh 

masyarakat di lahan dataran tinggi, tetapi juga di 
bagian hilirnya. 

Sekitar 45% wilayah Indonesia berupa 
dataran tinggi perbukitan dan pegunungan yang 
dicirikan oleh topo-fisiografi yang sangat bera-
gam, sehingga praktek budidaya pertanian di 
lahan dataran tinggi memiliki posisi strategis 
dalam pembangunan pertanian nasional. Selain 
memberikan manfaat bagi jutaan petani, lahan 
dataran tinggi juga berperan penting dalam 
menjaga fungsi lingkungan daerah aliran sungai 
(DAS) dan penyangga daerah di bawahnya 
(Departemen Pertanian, 2006). 

Tanaman pekebunan seperti kopi, teh, 
kina, dan berbagai jenis buah-buahan juga 
banyak diproduksi di lahan pegunungan. Lahan 
pegunungan yang merupakan hulu DAS juga 
berperan penting dalam menjaga tata air DAS itu 
sendiri, mempertahankan keanekaragaman haya-
ti, mengendalikan erosi, dan menambat karbon 
di atmosfer sehingga mengurangi pemanasan 
global (Departemen Pertanian, 2006). Berbagai 
tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, 
tanaman pangan, dan ternak dihasilkan di lahan 
pegunungan. Sebagian besar tanaman sayur-
sayuran dan bunga-bungaan dihasilkan di tanah 
Andisols dan Alfisols dengan elevasi berkisar 
antara 350-1.500 m di atas permukaan laut 
(dpl).  

Walaupun berpeluang untuk budidaya 
pertanian, lahan pegunungan rentan terhadap 
longsor dan erosi, karena tingkat kemiringannya, 
curah hujan relatif lebih tinggi, dan tanah tidak 
stabil. Bahaya longsor dan erosi akan meningkat 
apabila lahan pegunungan yang semula tertutup 
hutan dibuka menjadi areal pertanian tanaman 
semusim yang tidak menerapkan praktek 
konservasi tanah dan air, atau menjadi areal 
peristirahatan dengan segala fasilitas yang tidak 
ramah lingkungan.  

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana 
alam banjir dan longsor makin meningkat, baik 
daya rusak maupun intensitasnya. Bencana ter-
sebut telah menimbulkan banyak korban manu-
sia, harta, lahan pertanian, infrastruktur dan 
sebagainya. Degradasi lahan juga semakin 
meningkat dan meluas, terutama akibat 
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tingginya tingkat erosi tanah, khususnya di 
daerah pegunungan. Longsor dan erosi di 
kawasan pegunungan selain ditentukan oleh 
karakteristik lahan dan kondisi iklim juga 
dipengaruhi oleh sistem dan teknik budidaya 
pertanian di wilayah tersebut (P3HTA, 1990; 
Departemen Pertanian, 2006). 

Materi yang dikemukakan dalam makalah 
ini meliputi aspek pengolahan tanah, faktor 
penentu kepekaan lahan terhadap longsor dan 
erosi, teknologi pengendalian longsor, teknologi 
budidaya pada sistem usahatani konservasi, dan 
implikasi kebijakan. Substansi yang disampaikan 
bersifat umum, sebagai landasan bagi penyusun-
an petunjuk teknis oleh instansi yang berwenang 
di tingkat pusat dan daerah. 

PENGOLAHAN LAHAN 

Pengolahan tanah 

Pengolahan tanah meliputi berbagai kegiat-
an fisik dan mekanik tanah yang bertujuan untuk 
membuat media perakaran tanaman lebih baik. 
Di negara maju, petani sudah sangat tergantung 
pada alat mesin pertanian (alsintan), baik untuk 
pengolahan tanah, penanaman benih, penyiang-
an gulma, maupun untuk pemanenan hasil 
(Rachman et al., 2004). Berbagai macam alsin-
tan untuk mengolah tanah terus dikembangkan, 
menghasilkan teknologi pengolahan tanah yang 
efisien. Petani tidak punya pilihan lain kecuali 
menggunakan mesin-mesin pertanian tersebut 
untuk meningkatkan hasil pertanian dan 
mengefisienkan usahataninya. Akibatnya, tanah 
diolah dengan intensitas pengolahan yang terus 
meningkat. Petani, pada awalnya, mendapatkan 
hasil panen yang tinggi, namun karena tanah 
terus-menerus diolah, akibatnya tanah 
mengalami penurunan produktivitas (Rachman et 
al., 2004). Tanah yang diolah berlebihan tanpa 
tindakan konservasi akan menjadi lebih cepat 
kering, lebih halus (powdery), berstruktur buruk, 
dan kadar bahan organik tanahnya semakin 
rendah. Sebagai akibat dari pengolahan yang 
sangat intensif ini, pada tahun 1930-an, 
misalnya, terjadi tragedi hujan debu di Amerika 

Serikat yang menerbangkan debu dari lahan 
pertanian ke lautan Alantik (Phillips and Young, 
1973; Rachman et al., 2004). 

Pengolahan tanah dapat diartikan sebagai 
kegiatan manipulasi mekanik terhadap tanah 
(Arsyad, 2000). Tujuannya adalah untuk men-
campur dan menggemburkan tanah, mengontrol 
tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman 
dengan tanah, dan menciptakan kondisi kegem-
buran tanah yang baik untuk pertumbuhan akar 
(Gill and Vanden Berg, 1967). Pengolahan tanah 
dikerjakan untuk menggemburkan tanah, mem-
perdalam jeluk efektif untuk perakaran, dan me-
mudahkan daya antar air dan udara (Notohadi-
pawiro, 2000). Setiap upaya pengolahan tanah 
akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat-
sifat tanah. Tingkat perubahan yang terjadi 
sangat ditentukan oleh jenis alat pengolahan 
tanah yang digunakan. Penggunaan cangkul, 
misalnya, relatif tidak akan banyak menyebab-
kan terjadinya pemadatan pada lapisan tanah 
bagian bawah. Namun demikian karena 
seringnya tanah terbuka, terutama antara dua 
musim tanam, maka lebih riskan terhadap 
dispersi agregat, erosi, dan proses iluviasi yang 
selanjutnya dapat memadatkan tanah (Pankhurst 
and Lunch, 1993). 

Penggunaan alat berat akan menggembur-
kan tanah dan membolak-balikkan tanah sampai 
pada kedalaman 20 cm. Namun, pada waktu 
yang bersamaan roda traktor menyebabkan 
terjadinya pemadatan tanah dan berbagai efek 
negatif lainnya. Beberapa hasil penelitian menun-
jukkan bahwa pengolahan tanah yang berlebihan 
menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan 
struktur tanah (Larson and Osborne, 1982; 
Suwardjo et al., 1989) dan kekahatan kandung-
an bahan organik tanah. Kepedulian terhadap 
efek kurang menguntungkan dari pengolahan 
tanah yang intensif mendorong para praktisi 
pertanian mencari alternatif penyiapan lahan 
yang lebih rasional terhadap kelestarian 
lingkungan hidup. 

Olah tanah konservasi (conservation 
tillage) menjadi alternatif penyiapan lahan yang 
dilaporkan dapat mempertahankan produktivitas 
tanah tetap tinggi (Brown et al., 1991; Wagger 
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and Denton, 1991). Namun demikian, terdapat 
beberapa hasil penelitian yang melaporkan 
terjadinya penurunan hasil tanaman akibat olah 
tanah konservasi (Swan et al., 1991; 
Ketcheson, 1980) atau tidak mempengaruhi 
hasil tanaman (Rao and Dao, 1991 dalam 
Rachman et al., 2004). Adanya kontradiksi hasil 
diduga disebabkan oleh berbagai faktor, antara 
lain curah hujan dan tekstur tanah. Pada curah 
hujan yang rendah, olah tanah konservasi 
umumnya meningkatkan hasil tanaman. 
Pengaruh yang sama diamati juga pada tanah 
yang bertekstur berat. Hal lain yang menentukan 
keberhasilan olah tanah konservasi adalah 
pemberian bahan organik dalam bentuk mulsa 
yang cukup, sehingga mampu menekan 
pertumbuhan gulma. 

Olah tanah konservasi (OTK) adalah cara 
penyiapan lahan yang menyisakan sisa tanaman 
di atas permukaan tanah sebagai mulsa dengan 
tujuan untuk mengurangi erosi dan penguapan 
air dari permukaan tanah (Rachman et al., 
2004). Utomo (1995) mendefinisikan OTK 
sebagai suatu cara pengolahan tanah yang 
bertujuan untuk menyiapkan lahan agar tanaman 
dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun 
tetap memperhatikan aspek konservasi tanah 
dan air. Olah tanah konservasi dicirikan oleh 
berkurangnya pembongkaran/pembalikan tanah, 
penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa, dan 
kadang-kadang disertai penggunaan herbisida 
untuk menekan pertumbuhan gulma atau tanam-
an pengganggu lainnya. Kelebihan penerapan 
sistem OTK dalam penyiapan lahan adalah: 
menghemat tenaga dan waktu, meningkatkan 
kandungan bahan organik tanah, meningkatkan 
ketersediaan air di dalam tanah, memperbaiki 
kegemburan tanah dan meningkatkan porositas 
tanah, mengurangi erosi tanah, memperbaiki 
kualitas air, meningkatkan kandungan fauna 
tanah, mengurangi penggunaan alsintan seperti 
traktor, menghemat penggunaan bahan bakar, 
dan memperbaiki kualitas udara (Rachman et al., 
2004). 

Peranan OTK dalam mengurangi erosi dan 
penguapan air dari permukaan tanah karena: (a) 
keberadaan sisa tanaman dalam jumlah memadai 

di permukaan tanah; (b) kondisi permukaan 
tanah yang kasar (rough), sarang (porous), 
berbongkah (cloddy), dan bergulud (ridged); atau 
(c) kombinasi dari keduanya (Mannering and 
Fenster, 1983). Dengan demikian, nampak jelas 
bahwa keefektifan OTK ditentukan oleh 
penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa di 
permukaan tanah. Penggunaan mulsa tanpa 
dikaitkan dengan OTK adalah kurang efisien, 
tetapi penerapan OTK tanpa menggunakan 
mulsa adalah suatu kesalahan (Suwardjo, 1981). 
Mulsa di permukaan tanah melindungi 
permukaan tanah dari energi hempasan butir-
butir hujan, mengurangi terjadinya penyumbatan 
pori (soil crusting), sehingga meningkatkan 
volume air yang terinfiltrasi, dan dapat juga 
mengurangi daya angkut aliran permukaan 
(Rachman et al., 2004). Sedangkan kekasaran 
permukaan dapat meningkatkan kapasitas 
penyimpanan air di zona pengolahan tanah, 
mengurangi daya angkut aliran permukaan, dan 
mengurangi tingkat penyumbatan pori tanah. 

Beberapa cara penyiapan lahan yang akhir-
akhir ini banyak diperkenalkan adalah tanpa olah 
tanah (zero tillage), olah tanah seperlunya (re-
duced tillage), dan olah tanah strip (strip tillage), 
yang kesemuanya merupakan pengembangan 
dan memenuhi kriteria sebagai OTK (Sinukaban, 
1990 dalam Rachman et al., 2004). 

Kepekaan tanah terhadap longsor dan erosi 

Pengetahuan tentang faktor penentu kepe-
kaan tanah terhadap longsor dan erosi akan 
memperkaya kawasan dan memperkuat landas-
an dari pengambil keputusan, penanggungjawab 
lapangan, teknisi, penyuluh dan organisasi 
kemasyarakatan dalam menyusun program dan 
melaksanakan teknik penanggulangan longsor 
dan erosi di daerah kewenangannya (Departe-
men Pertanian, 2006). 

Longsor dan erosi adalah proses ber-
pindahnya tanah atau batuan dari satu tempat 
yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah 
akibat dorongan air, angin, atau gaya gravitasi. 
Proses tersebut melalui tiga tahapan, yaitu 
pelepasan,  pengangkutan atau pergerakan, dan 
pengendapan. Perbedaan menonjol dari 
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fenomena longsor dan erosi adalah volume tanah 
yang dipindahkan, waktu yang dibutuhkan, dan 
kerusakan yang ditimbulkan. Longsor 
memindahkan massa tanah dengan volume yang 
besar, adakalanya disertai oleh batuan dan 
pepohonan, dalam waktu yang relatif singkat, 
sedangkan erosi tanah adalah memindahkan 
partikel-partikel tanah dengan volume yang 
relatif lebih kecil pada setiap kali kejadian hujan 
dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. 
Dua bentuk longsor yang sering terjadi di daerah 
pegunungan adalah (Departemen Pertanian, 
2006): (1) guguran, yaitu pelepasan batuan atau 
tanah dari lereng curam dengan gaya bebas atau 
bergelinding dengan kecepatan tinggi sampai 
sangat tinggi. Bentuk longsor ini terjadi pada 
lereng yang sangat curam (>100%); (2) 
peluncuran, yaitu pergerakan bagian atas tanah 
dalam volume besar akibat keruntuhan gesekan 
antara bongkahan bagian atas dan bagian bawah 
tanah. Bentuk longsor ini umumnya terjadi 
apabila terdapat bidang luncur pada kedalaman 
tertentu dan tanah bagian atas dari bidang 
luncur tersebut telah jenuh air. 

Sekitar 45% luas lahan di Indonesia 
berupa lahan pegunungan berlereng yang peka 
terhadap longsor dan erosi (Tabel 1). 
Pegunungan dan perbukitan adalah hulu sungai 
yang mengalirkan air permukaan secara gravitasi 
melewati celah-celah lereng ke lahan yang 

letaknya lebih rendah. Keterkaitan antara daerah 
aliran sungai (DAS) hulu, tengah, dan hilir 
dijelaskan sebagai berikut: (1) penggundulan 
hutan di DAS hulu atau zona tangkapan hujan 
akan mengurangi resapan air hujan, dan karena 
itu akan memperbesar aliran permukaan. Aliran 
permukaan adalah pemicu terjadinya longsor 
dan/atau erosi dengan mekanisme yang berbeda; 
(2) budidaya pertanian pada DAS tengah atau 
zona konservasi yang tidak tepat akan memacu 
terjadinya longsor dan/atau erosi. Pengendalian 
aliran permukaan merupakan kunci utama. Pada 
daerah yang tidak  rawan longsor, memperbesar 
resapan air dan sebagai konsekuensi adalah 
memperkecil aliran permukaan merupakan 
pilihan utama. Sebaliknya, jika daerah tersebut 
rawan longsor, aliran permukaan perlu dialirkan 
sedemikian rupa sehingga tidak menjenuhi tanah 
dan tidak  memperbesar erosi; (3) air yang 
meresap ke dalam lapisan tanah di zona 
tangkapan hujan dan konservasi akan keluar 
berupa sumber-sumber air yang ditampung di 
badan-badan air seperti sungai, danau, dan  
waduk untuk pembangkit listrik, irigasi, air 
minum, dan penggelontoran kota. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya 
longsor dan erosi adalah faktor alam dan faktor 
manusia (Departemen Pertanian, 2006). Faktor 
alam yang utama adalah iklim, sifat tanah, 
bahan induk, elevasi, dan lereng. Faktor manusia 
adalah semua tindakan manusia yang dapat 
mempercepat terjadinya erosi dan longsor. 

Tabel 1.  Proporsi Perbukitan dan Pegunungan 

Pulau 
Luas lahan 

Perbukitan  (500 
m dpl) tipe A 

Perbukitan-pegunungan 
(>500 m dpl) tipe B 

Perbukitan-pegunungan 
(>500 m dpl) tipe C Total 

 …………………..………..………….. ribu ha …………….…………………………….. 
Sumatera 4.432 814 9.992 15.238 
Jawa dan Madura 3.576 1.250 1.646 6.472 
Kalimantan 3.992 8.055 10.471 22.518 
Sulawesi 2.596 3.337 7.996 13.929 
Maluku dan Nusa Tenggara 4.047 4.500 2.437 10.984 
Papua 3.141 12.287 3.605 10.033 
Total 21.784 30.243 36.147 88.174 

Keterangan : Tipe A sangat terpencar; tipe B bersambung tetapi dipisah oleh batas yang agak jelas; tipe C 
bersambung tetapi dipisah oleh batas yang sangat jelas. 

Sumber : Departemen Pertanian, 2006. 
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Curah hujan adalah salah satu unsur iklim 
yang besar peranannya terhadap kejadian 
longsor dan erosi. Air hujan yang terinfiltrasi ke 
dalam tanah dan menjenuhi tanah menentukan 
terjadinya longsor, sedangkan pada kejadian 
erosi, air limpasan permukaan adalah unsur 
utama penyebab terjadinya erosi. Curah hujan 
dengan intensitas yang tinggi, misalnya 50 mm 
dalam waktu singkat (<1 jam), lebih berpotensi 
menyebabkan erosi dibanding hujan dengan 
curahan yang sama namun dalam waktu yang 
lebih lama (>1 jam). Namun curah hujan yang 
sama tetapi berlangsung lama (>6 jam) 
berpotensi menyebabkan longsor, karena pada 
kondisi tersebut dapat terjadi penjenuhan tanah 
oleh air yang meningkatkan massa tanah. 
Intensitas hujan menentukan besar kecilnya 
erosi, sedangkan longsor ditentukan oleh kondisi 
jenuh tanah oleh air hujan dan keruntuhan 
gesekan bidang luncur.  Curah hujan tahunan 
>2.000 mm terjadi pada sebagian besar wilayah 
Indonesia. Kondisi ini berpeluang besar 
menimbulkan erosi, apalagi di wilayah 
pegunungan yang lahannya didominasi oleh 
berbagai jenis tanah. 

TANAH 

Kedalaman, tekstur, dan struktur tanah 

Kedalaman atau solum, tekstur, dan 
struktur tanah menentukan besar kecilnya air 
limpasan permukaan dan laju penjenuhan tanah 
oleh air. Pada tanah bersolum dalam (>90 cm), 
struktur gembur, dan penutupan lahan rapat, 
sebagian besar air hujan terinfiltrasi ke dalam 
tanah dan hanya sebagian kecil yang menjadi air 
limpasan permukaan. Sebaliknya, pada tanah 
bersolum dangkal, struktur padat, dan 
penutupan lahan kurang rapat, hanya sebagian 
kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian 
besar menjadi aliran permukaan. 

Faktor lain yang menentukan kelongsoran 
tanah adalah ketahanan gesekan bidang luncur. 
Faktor yang menentukan ketahanan gesekan 
adalah: a) gaya saling menahan di antara dua 
bidang yang bergeser, dan b) mekanisme saling 
mengunci di antara partikel-partikel yang 
bergeser. Untuk kasus pertama, partikel hanya 

menggeser di atas partikel yang lain dan tidak 
terjadi penambahan volume. Untuk kasus kedua, 
terjadi pemambahan volume karena partikel yang 
bergeser mengatur kedudukannya sedemikian 
rupa, sehingga menyebabkan keruntuhan. 
Ketahanan gesekan ditentukan oleh bentuk 
partikel. Pada partikel berbentuk lempengan 
seperti liat, penambahan air mempercepat 
keruntuhan. Sebaliknya pada partikel berbentuk 
butiran kuarsa dan feldspar, penambahan air 
memperlambat keruntuhan. 

Bahan induk tanah 

Sifat bahan induk tanah ditentukan oleh 
asal batuan dan komposisi mineralogi yang 
berpengaruh terhadap kepekaan erosi dan 
longsor. Di daerah pegunungan, bahan induk 
tanah didominasi oleh batuan kokoh dari batuan 
volkanik, sedimen, dan metamorfik. Tanah yang 
terbentuk dari batuan sedimen, terutama batu 
liat, batu liat berkapur atau marl dan batu kapur, 
relatif peka terhadap erosi dan longsor. Batuan 
volkanik umumnya tahan erosi dan longsor. 
Salah satu ciri lahan peka longsor adalah adanya 
rekahan tanah selebar > 2 cm dan dalam >50 
cm yang terjadi pada musim kemarau. Tanah 
tersebut mempunyai sifat mengembang pada 
kondisi basah dan mengkerut pada kondisi 
kering, yang disebabkan oleh tingginya 
kandungan mineral liat tipe 2:1 seperti yang 
dijumpai pada tanah Grumusol (Vertisols). Pada 
kedalaman tertentu dari tanah Podsolik atau 
Mediteran terdapat akumulasi liat (argilik) yang 
pada kondisi jenuh air dapat juga berfungsi 
sebagai bidang luncur pada kejadian longsor. 

Elevasi 

Elevasi adalah istilah lain dari ukuran 
ketinggian lokasi di atas permukaan laut. Lahan 
pegunungan berdasarkan elevasi dibedakan atas 
dataran medium (350-700 m dpl) dan dataran 
tinggi (>700 m dpl). Elevasi berhubungan erat 
dengan jenis komoditas yang sesuai untuk 
mempertahankan kelestarian lingkungan. Badan 
Pertanahan Nasional menetapkan lahan pada 
ketinggian di atas 1.000 m dpl dan lereng > 
45% sebagai kawasan usaha terbatas, dan 
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diutamakan sebagai kawasan hutan lindung. 
Sementara, Departemen Kehutanan menetapkan 
lahan dengan ketinggian > 2.000 m dpl dan/ 
atau lereng > 40% sebagai kawasan lindung 
(protection zone). 

Lereng 

Lereng atau kemiringan lahan adalah salah 
satu faktor pemicu terjadinya erosi dan longsor 
di lahan pegunungan. Peluang terjadinya erosi 
dan longsor makin besar dengan makin 
curamnya lereng. Makin curam lereng, makin 
besar pula volume dan kecepatan aliran 
permukaan yang berpotensi menyebabkan erosi. 
Selain kecuraman, panjang lereng juga 
menentukan besarnya longsor dan erosi. Makin 
panjang lereng, erosi yang terjadi makin besar. 
Pada lereng >40% longsor terjadi, terutama 
disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi. 
Kondisi wilayah/lereng dikelompokkan sebagai 
berikut (Departemen Pertanian, 2006) : 

• Datar : lereng < 3%, dengan beda tinggi < 
2 m. 

• Berombak : lereng 3-8%, dengan beda tinggi 
2-10 cm. 

• Bergelombang : lereng 8-15%, dengan beda 
tinggi 10-50 cm. 

• Berbukit : lereng 15-30%, dengan beda tinggi 
50-300 cm. 

• Bergunung : lereng >30%, dengan beda 
tinggi >300 cm. 

Erosi dan longsor sering terjadi di wilayah 
berbukit dan bergunung, terutama pada tanah 
berpasir (Regosol atau Psamments), Andosol 
(Andisols), tanah dangkal berbatu (Litosol atau 
Entisols), dan tanah dangkal berkapur (Renzina 
atau Mollisols). Di wilayah bergelombang, 
intensitas erosi dan longsor agak berkurang, 
kecuali pada tanah Podsolik (Ultisols), dan 
Grumusol (Vertisols) yang terbentuk dari batuan 
induk batuliat, napal, dan batukapur dengan 
kandungan liat 2:1 (Montmorilonit) tinggi, 
sehingga pengelolaan lahan yang disertai oleh 
tindakan konservasi sangat diperlukan. Dalam 
sistem budidaya pada lahan berlereng >15% 

lebih diutamakan campuran tanaman semusim 
dengan tanaman tahunan atau sistem wanatani 
(agroforestry). 

Pengendalian longsor 

Daerah rawan longsor harus dijadikan areal 
konservasi, sehingga bebas dari kegiatan 
pertanian, pembangunan perumahan, dan infra-
struktur. Apabila lahan digunakan untuk 
perumahan maka bahaya longsor akan mening-
kat, sehingga dapat mengancam keselamatan 
penduduk di daerah tersebut dan di sekitarnya. 
Penerapan teknik pengendalian longsor 
diarahkan ke daerah rawan longsor yang sudah 
terlanjur dijadikan lahan pertanian. Areal rawan 
longsor yang belum dibuka direkomendasikan 
untuk tetap dipertahankan dalam kondisi 
vegetasi permanen, seperti cagar alam (sanc-
tuary reserve area), kawasan konservasi (conser-
vation zone), dan hutan lindung (protection 
forest). Pengendalian longsor dapat direncana-
kan dan diimplementasikan melalui pendekatan 
mekanis (sipil teknis) dan vegetatif atau 
kombinasi keduanya. Pada kondisi yang sangat 
parah, pendekatan mekanis seringkali bersifat 
mutlak jika pendekatan vegetatif saja tidak 
cukup memadai untuk menanggulangi longsor. 

Identifikasi dan delineasi daerah rawan longsor 

Setiap jenis tanah mempunyai tingkat 
kepekaan terhadap longsor yang berbeda. 
Langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah 
memetakan sebaran jenis tanah pada skala 
1:25.000 atau skala lebih besar (1:10.000) 
pada hamparan lahan yang menjadi sasaran 
pembangunan pertanian tanaman hortikultura, 
tanaman pangan, atau tanaman perkebunan. 
Berdasarkan peta-peta tersebut dapat didelineasi 
bagian-bagian dari hamparan lahan yang peka 
terhadap longsor dengan menggunakan nilai atau 
skor seperti dalam Tabel 2. 

Kepekaan tanah terhadap longsor dinilai 
dengan cara menjumlahkan skor dari masing-
masing faktor. Tanah dengan jumlah skor 6-10 
digolongkan sebagai lahan dengan tingkat 
kepekaan rendah, skor 11-15 kepekaan sedang, 
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dan 16-22 kepekaan tinggi. Lahan dengan 
tingkat kepekaan tinggi tidak direkomendasikan 
untuk budidaya pertanian, pebangunan infra-
struktur, atau perumahan, tetapi dipertahankan 
sebagai vegetasi permanen (hutan). 

Penerapan teknik pengendalian longsor 
didasarkan atas konsep pengelolaan DAS. Dalam 
hal ini kawasan longsor dibagi ke dalam tiga 
zona, yaitu: (1) hulu, zona paling atas dari lereng 
yang longsor, (2) punggung, zona longsor yang 
berada di antara bagian hulu dan kaki kawasan 
longsor, dan (3) kaki, zona bawah dari lereng 
yang longsor dan merupakan zona penimbunan 
atau deposisi bahan yang longsor. Pengelolaan 
masing-masing segmen ditunjukkan dalam Tabel 
3. Pada masing-masing zona diterapkan teknik 
penanggulangan longsor dengan pendekatan 
vegetatif atau mekanis. 

TEKNIK PENGENDALIAN LONGSOR 

Vegetatif 

Pengendalian longsor dengan pendekatan 
vegetatif pada prinsipnya adalah mencegah air 
terakumulasi di atas bidang luncur (Departemen 
Pertanian, 2006). Sangat dianjurkan menanam 
jenis tanaman berakar dalam, dapat menembus 
lapisan kedap air, mampu merembeskan air ke 
lapisan yang lebih dalam, dan mempunyai massa 
yang relatif ringan. Jenis tanaman yang dapat 
dipilih di antaranya adalah sonokeling, akar 
wangi, flemingia, kayu manis, kemiri, cengkeh, 

pala, petai, jengkol, melinjo, alpukat, kakao, 
kopi, teh, dan kelengkeng. 

Mekanis/sipil teknis 

Ada beberapa pendekatan mekanis atau 
sipil teknis yang dapat digunakan untuk 
mengendalikan longsor, sesuai dengan kondisi 
topografi dan besar kecilnya tingkat bahaya 
longsor. Pendekatan mekanis pengendalian 
longsor meliputi (Departemen Pertanian, 2004): 
(1) pembuatan saluran drainase (Saluran penge-
lak, saluran penangkap, saluran pembuangan), 
(2) pembuatan bangunan penahan material 
longsor, (3) pembuatan bangunan penguat 
dinding/tebing atau pengaman jurang, dan (4) 
pembuatan trap-trap terasering.  

Saluran drainase 

Tujuan utama pembuatan saluran drainase 
adalah untuk mencegah genangan dengan 
mengalirkan air aliran permukaan, sehingga 
kekuatan air mengalir tidak merusak tanah, 
tanaman, dan/atau bangunan konservasi lainnya. 
Di areal rawan longsor, pembuatan saluran 
drainase ditujukan untuk mengurangi laju 
infiltrasi dan perkolasi, sehingga tanah tidak 
terlalu jenuh air, sebagai faktor utama pemicu 
terjadinya longsor. Bentuk saluran drainase, 
khususnya di lahan usahatani dapat dibedakan 
menjadi (Departemen Pertanian, 2006): (a) 
Saluran pengelak, (b) saluran teras, dan (c) 
saluran pembuangan air, termasuk bangunan 
terjunan. 

 Tabel 2.  Skor hubungan faktor biofisik dan tingkat kepekaan longsor di lahan pegunungan 

Faktor biofisik Nilai (skor) 

Curah hujan (mm) <1.500 (1) 1.500-2.500 (3) >2.500 (5) 

Bahan induk Batuan volkanik (1) Batuan metamorfik (2) Batuan sedimen (3) 

Lereng (%) 15-25 (1) 25-40 (3) >40 (5) 

Kandungan liat 2:1 Rendah (1) Sedang (2) Tinggi (3) 

Laju infiltrasi Lambat (1) Sedang (2) Cepat (3) 

Kedalaman lapisan 
kedap air (cm) 

>100 (1) 50-100 (2) <50 (3) 

Angka dalam kurung menyatakan skor untuk karakteristik iklim dan tanah di daerah setempat 
(Departemen Pertanian (2006) 
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Bangunan penahan material longsor 

Konstruksi bangunan penahan material 
longsor bergantung pada volume longsor. Jika 
longsor termasuk kategori kecil, maka konstruksi 
bangunan penahan dapat menggunakan bahan 
yang tersedia di tempat, misalnya bambu, 
batang dan ranting kayu. Apabila longsor 
termasuk kategori besar, diperlukan konstruksi 
bangunan beton penahan yang permanen. Beton 
penahan ini umumnya dibangun di tebing jalan 
atau tebing sungai yang rawan longsor. 

Bangunan penguat tebing 

Bangunan ini berguna untuk memperkuat 
tebing-tebing yang rawan longsor, berupa 
konstruksi beton atau susunan bronjong 
(susunan batu diikat kawat). Konstruksi 
bangunan menggunakan perhitungan teknik sipil 
kering. 

SISTIM USAHATANI KONSERVASI PADA 
LAHAN BERLERENG 

Erosi di lahan-Iahan dataran tinggi perlu 
dicegah, mengingat dua alasan yang kuat yaitu 
alasan teoritis dan kenyataan yang terjadi di 
lapangan (Idjudin, 2009). Alasan teoritis, karena 
faktor pembentukan tanah, antara lain waktu 
yang cukup lama (untuk membentuk tanah 
setebal 1 inchi memerlukan waktu antara 300- 
1.000 tahun). Alasan berdasarkan kenyataan 
telah banyak bukti-bukti terjadinya lahan rusak 
bahkan berupa gurun-gurun pasir (sejarah 
kerajaan purba abad ke-20).  

Prinsip usahatani konservasi 

Budidaya pertanian di lahan berlereng me-
liputi dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan 
usahatani dan kegiatan konservasi. Kedua ke-
giatan pada sebidang lahan pertanian terintegrasi 

 

Tabel 3.  Perlakuan pengendalian longsor pada setiap segmen (bagian) dari area longsor 

Zona/ wilayah longsor Perlakuan pengendalian 

Hulu (a) Mengidentifikasi permukaan tanah yang retak atau rekahan pada punggung bukit dan 
mengisi kembali rekahan/permukaan tanah yang retak tersebut dengan tanah. 

(b) Membuat saluran pengelak dan saluran drainase untuk mengalihkan air dari punggung 
bukit, untuk menghindari adanya kantong-kantong air yang menyebabkan penjenuhan 
tanah dan menambah massa tanah. 

(c) Memangkas tanaman yang terlalu tinggi yang berada di tepi (bagian atas) wilayah 
rawan longsor. 

Punggung (bagian 
lereng yang meluncur) 

(a) Membangun atau menata bagian lereng yang menjadi daerah bidang luncur, di 
antaranya dengan membuat teras pengaman (trap terasering). 

(b) Membuat saluran drainase (saluran pembuangan) untuk menghilangkan genangan air. 

(c) Membuat saluran pengelak di sekeliling wilayah longsor. 

(d) Membuat pengaman tebing dan check dam mini. 

(e) Menanam tanaman untuk menstabilkan lereng. 

Kaki (zona 
penimbunan bahan 
yang longsor) 

(a) Membuat/membangun penahan material longsor menggunakan bahan-bahan yang 
mudah didapat, misalnya dengan menancapkan tiang pancang yang dilengkapi 
perangkap dari dahan dan ranting kayu atau bambu. 

(b) Membangun penahan material longsor seperti bronjong atau konstruksi beton. 

(c) Menanam tanaman yang dapat berfungsi sebagai penahan longsor. 

Sumber : Departemen Pertanian (2006) 
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menjadi sistem usahatani (SUT) konservasi. 
Teknologi SUT konservasi yang diterapkan di 
DAS Citanduy (Jawa Barat), DAS Jratunseluna 
(Jawa Tengah), dan DAS Brantas (Jawa Timur) 
menggunakan faktor kemiringan lahan, 
kedalaman tanah, dan kepekaan tanah terhadap 
erosi sebagai kriteria pengembangan model-
model SUT konservasi (P3HTA, 1990; Basid, 
1999). Berdasarkan kriteria tersebut disusun 
matrik seperti ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4 menunjukkan matrik pemilihan 
konservasi tanah mekanis dan komposisi tanam-
an semusim dan tanaman tahunan berdasarkan 
kondisi kemiringan lahan, kedalaman tanah, dan 
kepekaaan tanah terhadap erosi lahan usahatani. 
Teras bangku tidak dianjurkan pada tanah yang 
bersolum dangkal dan kemiringannya sangat 
terjal (>40%). Pada tanah yang dangkal dianjur-
kan membuat teras gulud, budidaya lorong, atau 
pagar hidup. Pembuatan teras bangku relatif 
lebih mahal dan lebih sulit dibandingkan dengan 
teknik konservasi mekanis lainnya. Dengan 
mempertimbangkan faktor biaya dan tingkat 
kesulitan pembuatannya, disarankan untuk 
memilih teknik konservasi tanah selain teras 

bangku. Semua jenis teras harus disertai dengan 
penanaman tanaman penguat teras, seperti 
rumput dan legum yang juga merupakan sumber 
pakan ternak. Tanaman tahunan yang ada pada 
sistem pertanaman lorong dan pagar hidup dapat 
diperhitungkan sebagai bagian dari tanaman 
tahunan (Tabel 4). 

Teknik pengendalian erosi 

Secara garis besar, teknik pengendalian 
erosi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik 
konservasi mekanik dan vegetatif (Arsyad, 
2000). Konservasi tanah secara mekanik adalah 
semua perlakuan fisik mekanis dan pembuatan 
bangunan yang ditujukan untuk mengurangi 
aliran permukaan guna menekan erosi dan 
meningkatkan kemampuan tanah mendukung 
usahatani secara berkelanjutan. Pada prinsipnya 
konservasi mekanik dalam pengendalian erosi 
harus selalu diikuti oleh cara vegetatif, yaitu 
penggunaan tumbuhan/tanaman dan sisa-sisa 
tanaman/tumbuhan (misalnya mulsa dan pupuk 
hijau), serta penerapan pola tanam yang dapat 
menutup permukaan tanah sepanjang tahun. 

Tabet 4. Pedoman pemilihan teknologi konservasi tanah secara mekanis dan vegetatif berdasarkan 
tingkat kemiringan lahan, erodibilitas tanah, dan kedalaman solum (P3HTA dengan modifikasi)  

Lereng (%) 

Kedalaman solum (cm)/erodibilitas Rekomendasi proporsi 
tanaman (%) >90  cm  40-90  cm  <40 cm 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Semusim Tahunan 

15-25  TB, BL,  TB, BL,  TB, BL,  TG, BL, TG, BL,  TG, BL,  Maks 50 Min 50 

 PH, SP,  PH, SP,  PH, SP,  PH, SP, PH, SP,  PH, SP,    

 PT, RR,  PT, RR,  PT, RR,  PT, RR,  PT, RR,  PT, RR,    

 ST  ST  ST  ST  ST  ST    

25-40  TB, BL,  TG, BL,  TG, BL,  TG, BL, TG, BL,  TI, RR,  Maks 25 Min 75 

 PH, PT  PH, PT  PH, PT  PH, PT  PH, PT  BL, PH,    

      PT    

>40*  TI, TK  TI, TK,  TI, TK,  TI, TK,  TI, TK,  TI, TK,  0 100 

Keterangan :  
* Untuk tanah peka erosi (Ultisol, Entisol, Vertisol, Alfisol) dibatasi sampai lereng 65%, sedangkan untuk tanah 
yang kurang peka sampai lereng 100%.  
TB = Teras bangku; BL = Budidaya lorong, TG = Teras gulud; TI = Teras Individu; RR = Rorak; TK = Teras 
kebun, PH = pagar hidup; ST = Strip rumput atau strip tanaman alami; SP = Silvipastura; PT = Tanaman 
penutup tanah  

Sumber : Departemen Pertanian, 2006. 
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Teras bangku 

Teras bangku atau teras tangga dibuat 
dengan cara memotong panjang lereng dan 
meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga 
terjadi deretan bangunan yang berbentuk seperti 
tangga. Pada usahatani lahan kering, fungsi 
utama teras bangku adalah: (1) memperlambat 
aliran permukaan; (2) menampung dan 
menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan 
yang tidak sampai merusak; (3) meningkatkan 
laju infiltrasi; dan (4) mempermudah pengolahan 
tanah.  

Teras bangku dapat dibuat datar (bidang 
olah datar, membentuk sudut 00 dengan bidang 
horizontal), miring ke dalam/goler kampak 
(bidang olah miring beberapa derajat ke arah 
yang berlawanan dengan lereng asli), dan miring 
ke luar (bidang olah miring ke arah lereng asli). 
Teras biasanya dibangun di ekosistem lahan 
sawah tadah hujan, lahan tegalan, dan berbagai 
sistem wanatani.  

Teras bangku miring ke dalam (goler kam-
pak) dibangun pada tanah yang permeabilitasnya 
rendah, dengan tujuan agar air yang tidak segera 
terinfiltrasi menggenangi bidang olah dan tidak 
mengalir ke luar melalui talud di bibir teras. 
Teras bangku miring ke luar diterapkan di areal 
di mana aliran permukaan dan infiltrasi 
dikendalikan secara bersamaan, misalnya di areal 
rawan longsor. Teras bangku goler kampak 
memerlukan biaya relatif lebih mahal 
dibandingkan dengan teras bangku datar atau 
teras bangku miring ke luar, karena memerlukan 
lebih banyak penggalian bidang olah.  

Efektivitas teras bangku sebagai 
pengendali erosi akan meningkat bila ditanami 
dengan tanaman penguat teras di bibir dan 
tampingan teras. Rumput dan legum pohon 
merupakan tanaman yang baik untuk digunakan 
sebagai penguat teras. Tanaman murbei sebagai 
tanaman penguat teras banyak ditanam di 
daerah pengembangan ulat sutra. Teras bangku 
adakalanya dapat diperkuat dengan batu yang 
disusun, khususnya pada tampingan. Model 
seperti ini banyak diterapkan di kawasan yang 
berbatu.  

Beberapa hal yang perlu mendapat 
perhatian dalam pembuatan teras bangku 
adalah: a) dapat diterapkan pada lahan dengan 
kemiringan 10-40%, tidak dianjurkan pada lahan 
dengan kemiringan >40% karena bidang olah 
akan menjadi terlalu sempit, b) tidak cocok pada 
tanah dangkal <40 cm), e) tidak cocok pada 
lahan usaha pertanian yang menggunakan mesin 
pertanian, d) tidak dianjurkan pada tanah dengan 
kandungan aluminium dan besi tinggi, dan e) 
Tidak dianjurkan pada tanah-tanah yang mudah 
longsor.  

Teras gulud   

Teras gulud adalah barisan guludan yang 
dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang 
gulud. Metode ini dikenal pula dengan istilah 
guludan bersaluran. Bagian-bagian dari teras 
gulud terdiri atas guludan, saluran air, dan 
bidang olah.  

Fungsi dari teras gulud hampir sama 
dengan teras bangku, yaitu untuk menahan laju 
aliran permukaan dan meningkatkan penyerapan 
air ke dalam tanah. Saluran air dibuat untuk 
mengalirkan aliran permukaan dari bidang olah 
ke saluran pembuangan air. Untuk meningkatkan 
efektivitas teras gulud dalam menanggulangi 
erosi dan aliran permukaan, guludan diperkuat 
dengan tanaman penguat teras. Jenis tanaman 
yang dapat digunakan sebagai penguat teras 
bangku juga dapat digunakan sebagai tanaman 
penguat teras gulud. Sebagai kompensasi dari 
kehilangan luas bidang olah, bidang teras gulud 
dapat pula ditanami dengan tanaman bernilai 
ekonomi (cash crops), misalnya tanaman katuk 
dan cabai rawit.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam pembuatan teras gulud: a) teras gulud 
cocok diterapkan pada lahan dengan kemiringan 
10-40%, dapat juga pada lahan dengan 
kemiringan 40-60% namun relatif kurang efektif, 
dan b) pada tanah yang permeabilitasnya tinggi, 
guludan dapat dibuat menurut arah kontur. Pada 
tanah yang permeabilitasnya rendah, guludan 
dibuat miring terhadap kontur, tidak lebih dari 
1% ke arah saluran pembuangan. Hal ini 
ditujukan agar air yang tidak segera terinfiltrasi 
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ke dalam tanah dapat tersalurkan ke luar ladang 
dengan kecepatan rendah.  

Teras individu 

Teras individu adalah teras yang dibuat 
pada setiap individu tanaman, terutama tanaman 
tahunan. Jenis teras ini biasa dibangun di areal 
perkebunan atau pertanaman buah-buahan.  

Teras kebun 

Teras kebun adalah jenis teras untuk 
tanaman tahunan, khususnya tanaman perke-
bunan dan buah-buahan. Teras dibuat dengan 
interval yang bervariasi menurut jarak tanam. 
Pembuatan teras bertujuan untuk: (1) mening-
katkan efisiensi penerapan teknik konservasi 
tanah, dan (2) memfasilitasi pengelolaan lahan 
(land management facility) di antaranya untuk 
fasilitas jalan kebun, dan penghematan tenaga 
kerja dalam pemeliharaan kebun.  

Rorak  

Rorak merupakan lubang penampungan 
atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau 
saluran resapan. Pembuatan rorak bertujuan 
untuk memperbesar peresapan air ke dalam 
tanah dan menampung tanah yang tererosi. 
Pada lahan kering beriklim kering, rorak 
berfungsi sebagai tempat pemanen air hujan dan 
aliran permukaan.  

Dimensi rorak yang disarankan sangat 
bervariasi, misalnya kedalaman 60 cm, lebar 50 
cm, dan panjang berkisar antara 50-200 cm. 
Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau 
memotong lereng. Jarak ke samping antara satu 
rorak dengan rorak lainnya berkisar 100-150 
cm, sedangkan jarak horizontal 20 m pada 
lereng yang landai dan agak miring sampai 10 m 
pada lereng yang lebih curam (Departemen 
Pertanian, 2006). Dimensi rorak yang akan 
dipilih disesuaikan dengan kapasitas air atau 
sedimen dan bahan-bahan terangkut lainnya 
yang akan ditampung. 

Sesudah periode waktu tertentu, rorak 
akan terisi oleh tanah atau serasah tanaman. 

Agar rorak dapat berfungsi seeara terus-
menerus, bahan-bahan yang masuk ke rorak 
perlu diangkat ke luar atau dibuat rorak yang 
baru.  

Komponen teknologi SUT konservasi  

Tanaman penutup tanah sebagai pupuk hijau 

Tanaman penutup tanah pada umumnya 
adalah jenis legum menjalar yang ditanam di 
antara tanaman tahunan, secara bergilir dengan 
tanaman semusim atau tanaman tahunan dan 
sebagai tanaman pemula (pionir) untuk 
rehabilitasi lahan kritis. Fungsi tanaman penutup 
adalah untuk menutupi tanah dari terpaan 
langsung air hujan, rehabilitasi lahan kritis, 
menjaga kesuburan tanah, dan menyediakan 
bahan organik. Berbagai tanaman legum seperti 
stilo (Stylosanthes sp.), sentro (Centrosema 
sp.), kalopo (Calopogonium sp.), puero atau 
kudu (Pueraria sp.), dan Arachis sp. 

Mulsa bahan hijauan 

Mulsa dapat berasal dari hijauan hasil 
pangkasan tanaman pagar, tanaman strip 
rumput, dan sisa tanaman. Bahan tersebut 
disebarkan di atas permukaan tanah secara rapat 
untuk menghindari kerusakan permukaan tanah 
dari terpaan hujan. Bahan hijauan atau sisa 
tanaman juga dapat ditumpuk memanjang 
searah kontur, terutama bagi bahan hijauan yang 
mempunyai struktur memanjang seperti batang 
dan daun jagung atau jerami padi dengan 
maksud menghambat laju aliran permukaan 
(Suwardjo et al., 1989).  

Mulsa biasanya merupakan kombinasi 
antara sisa tanaman yang cepat melapuk dan 
lambat melapuk. Bahan hijauan atau biomassa 
yang cepat melapuk (seperti sisa tanaman 
kacang-kacangan) berguna untuk memperbaiki 
struktur tanah dan menyediakan hara secara 
cepat, sedangkan biomassa yang relatif lambat 
melapuk (seperti jerami padi, batang jagung) 
berguna untuk menghambat laju aliran 
permukaan.  
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IMPLIKASI KEBIJAKAN PERKEBUNAN 

Sistem tanah adalah hasil perkembangan 
selama jutaan tahun di bawah pengaruh banyak 
faktor. Sebagian faktor melibatkan pengaruh 
lingkungan alami dan yang lain berkaitan dengan 
pengaruh imbasan manusia. Dampak pengaruh 
dapat berupa perubahan kuantitas dan/atau 
kualitas. Perubahan tanah. dapat berpengaruh 
balik ke lingkungan. Kegiatan faktor lingkungan 
yang bermaslahat ialah pengubah batuan dasar 
yang semula tidak berharkat pertanian menjadi 
tanah yang berharkat pertanian. Lingkungan 
yang mendorong terjadinya erosi tanah adalah 
contoh pengaruh buruk atas tanah. Tanah yang 
berkemampuan mengekang persebaran zat-zat 
pencemar dari sumber baur ke badan-badan air 
(pestisida, pupuk) termasuk pengaruh baik tanah 
atas lingkungan. Pengaruh buruk tanah atas 
lingkungan adalah pencurahan bahan erosi ke 
lahan hilir yang menurunkan kualitas tanah, ke 
badan air yang menurunkan kapasitas salur/ 
simpan air, dan perentanan badan air terhadap 
etrovikasi oleh lindian fosfat.  

Institusi yang berwenang dan terlibat 
dalam fasilitasi pengelolaan lahan dataran tinggi 
seyogyanya mempunyai persepsi yang sama 
tentang SUT konservasi. Departemen Pertanian 
melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 47/ 
Pemerintah/OT.140/10/2006 telah menerbitkan 
buku tentang Pedoman Umum Budidaya 
Pertanian Pada Lahan Pegunungan pada tahun 
2006 sebagai acuan bagi terwujudnya sistem 
usahatani berkelanjutan pada dataran tinggi/ 
lahan pegunungan. Hal ini merupakan landasan 
yang kuat untuk memantapkan koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme kegiatan 
sektor atau sub-sektor di lapangan. Prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan yang dianut 
internasional supaya dipertimbangkan untuk 
memperkuat dukungan politik terhadap 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan 
di daerah pegunungan. Prinsip keberlanjutan 
adalah: (1) kerusakan hutan dan lahan tidak 
lebih cepat dari regenerasi hutan dan lahan, (2) 
kepunahan jenis atau spesies tidak melebihi 
evolusi jenis atau spesies itu sendiri, (3) laju 
erosi tanah tidak lebih cepat dari pembentukan 

tanah, (4) emisi karbon tidak lebih tinggi dari 
fiksasi karbon, dan (5) permintaan akan produk 
pertanian tidak lebih banyak dari produksi 
pertanian. 

Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan 
lingkungan dimaksudkan memperluas wawasan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
lahan, menggalang koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan sinergisme antar-pemerintah 
daerah yang menguasai satu atau lebih kawasan 
DAS. Prinsip pembangunan berwawasan 
lingkungan adalah: (1) pembangunan dirancang 
dengan memperhatikan aspirasi pengguna dan 
melibatkan pengguna, (2) sasaran pembangunan 
dirancang tidak berdasarkan batas administrasi 
pemerintahan, melainkan berdasarkan batas 
agroekologi, (3) aspek yang ditangani dalam 
pembangunan bersifat holistik, (4) pendekatan 
sistem (untuk pertanian pendekatan sistem 
usahatani), (5) perhatian terhadap kelestarian 
lingkungan, (6) keterkaitan antara DAS hulu-
tengah-hilir dipertimbangkan, (7) koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme antara 
instansi yang berwenang, dan (8) hukum 
diterapkan secara konsekuen.  
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