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ANALISIS KEKRITISAN LAHAN SUB DAS SAMIN DENGAN 

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI  

Abstract 

Sub DAS Samin merupakan bagian DAS Bengawan Solo hulu yang saat 

ini masuk kedalam DAS prioritas yang sedang dipulihkan karena dianggap 

sebagai salah satu DAS kritis di Indonesia. Erosi dan alihfungsi lahan banyak 

terjadi sehingga perlu dilakukan pengawasan guna terjaganya ekosistem DAS  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persebaran kekritisan lahan 

pada Sub DAS Samin serta alternatif pengelolaan lahan yang tepat untuk 

menanggulangi adanya lahan kritis. Output yang dihasilkan berupa peta tingkat 

kekritisan lahan di Sub DAS Samin pada 3 kawasan, yaitu kawasan budidaya 

pertanian, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lindung di luar kawasan 

hutan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampeling, Teknik analisis SIG yang digunakan adalah skoring 

parameter kekritisan menggunakan metode berjenjang tertimbang, metode 

berjenjang tertimbang ini mengasumsikan bahwa setiap parameter memiliki 

pengaruh yang berbeda-beda. Teknik yang digunakan adalah overlay masing-

masing parameter kekritisan lahan dan klasifikasi berdasarkan Peraturan 

Direktorat Jendral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Kehutanan Sosial tahun 

2013. Pemetaan tingkat kekritisan lahan menggunakan 5 parameter utama yaitu 

kemiringan lereng, tutupan lahan, produktifikas lahan pertanian, manajemen 

lahan, dan erosi. 

Hasil dari pemetaan kekritisan lahan Sub DAS Samin menunjukkan lahan 

kritis kategori kelas kritis dengan luas 17442,078 ha atau sekitar 49,17%, kelas 

kritis terletak menyebar hamipr diseluruh wilayah Sub DAS Samin, Kekritisan 

lahan kategori kelas agak kritis dengan luas 12921,425 ha atau sekitar 36,43%, 

Kelas potensial kritis dengan luas sebesar 2696,728 ha atau sekitar 7,60 %, 

sebagian besar di kawasan hutan lindung di hulu Sub DAS Samin, Kelas 

kekritisan lahan sangat kritis dengan luas 2234,817ha atau sekitar 6,30% 

menyebar di Kabupaten Sukoharjo, Kelas tidak kritis merupakan kelas paling 

kecil luasanya yaitu sebesar 178,601 ha atau sekitar 0,50 %, berada di kawasan 

dengan tutupan vegetasi yang cukup baik. Alternatif pengelolaan lahan yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan membuat persemaian permanen dan 

pembibitan, pada daerah tertentu telah dibuat sumur resapan,dan gully plug, 

sedangkan masyarakat melakukan pengelolaan dengan memberikan pupuk ke 

lahan pertanian, penanaman dengan metode tumpangsari dan memberian seresah 

tanaman untuk mencegah erosi. 

Kata Kunci: Lahan kritis, Daerah Aliran Sungai(DAS), Konservasi lahan 

Abstracts 

Sub Watershed Samin is upstream Watershed Bengawan Solo entry into 

priority watershed being restored because it is considered criticcal watershed. 

This study aims to determine the critical level of land on Samin sub watershed. 
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watershed that needs to be maintained in order to maintain the balance of 

watershed ecosystem in the middle and downstream which always have relevance 

in order to protect the ecosystem of living things in it, so it needs to keep the 

ecosystem Watershed awake and need to know the land conservation technique. 

Data processing with geographic information systems that produce output in the 

form of a map of the critical level of land in the subzone Samin in three regions, 

namely the farm area, protected forest areas and protected forests in outside 

forest areas. Sampeling technique in use is purposive sampeling and The GIS 

analysis  technique used is scoring criticality parameters using the stepwise 

method weighted by overlaying each parameter of critical land and classification 

under the rules of the Directorate General of Watershed Management and Social 

Forestry in 2013. For mapping the critical level of land uses five main parameters 

they are slope, land cover, agricultural land productivity, land management, and 

erosion on three different regions. 

The results for the mapping of critical land subzone Samin shows that 

critical land in the protected areas have a very critical class distribution area of 

0,0001 hectares, an area of 23.051 hectares critical class, the rather critical class 

area of 898,521 hectares, covering the critical potential class 1349,989 hectares 

with the largest percentage of land criticality is a rather critical class. Critical 

land in the farm area has a very critical class distribution area of 2234,81 

hectares, critical class area of 16090,15 hectares, rather critical class area of 

11977,73 hectares, covering the critical potential class 1274,56 hectares, non 

critical class area of 164,56 hectares. Critical land in protected forest areas 

outside the forest area has a spread of classes is very critical area of 0,007 

hectares, the critical class area of 1941 hectares, rather critical class area of 

45,175 hectares, the class of potential critical area of 72,175 hectares, the class of 

non critical area of 14,044 hectares. Alternative land management conducted by 

the government by making a permanent nursery and breeding, in certain areas 

has been made wells absorption, and gully plug, while the community to manage 

by giving fertilizer to agricultural land, planting with intercropping methods and 

livestock serion to prevent erosion. 

Keywords: Critical Land, Watershed, Land Conservation. 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

DAS (Daerah aliran sungai) suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut 

sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No 7 
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tahun 2004 tentang pengelolaan DAS). Keberadaan dan kondisi ekosistem Daerah 

Aliran Sungai (DAS) atau sering disebut cekungan sungai merupakan salah satu 

isu nasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini di karenakan salah satu variabel 

terjadinya banjir adalah kondisi DAS yang kritis, Pentingnya DAS sebagai satu 

unit perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang telah di terima oleh 

berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun tingkat regional, yang merupakan 

kesatuan ekosistem yang mencangkup hubungan timbal balik sumberdaya alam 

dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat. DAS Bagian hulu cenderung memiliki tingkat 

kerawanan akan terjadinya kekritisan lahan. Pertumbuhan jumlah penduduk 

mempengaruhi penggunaan lahan. Pertumbuhan penduduk yang semakin hari 

semakin meningkat menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan. Kebutuhan akan 

lahan sebagai sarana bermukim penduduk menjadi kebutuhan yang vital untuk saat 

ini. DAS Bengawan Solo masuk kedalam 108 DAS prioritas, 15 diantaranya harus  

di pulihkan dalam kurun waktu 5tahun. DAS Bengawan solo termasuk kedalam 

DAS kritis yang dalam kurun waktu 5tahun harus dipulihkan. Sub DAS Samin 

merupakan bagian dari DAS Bengawan Solo hulu yang keberadaannya berperan 

penting terhadap bagian perwilayahan DAS tengah dan hilir.  

Sungai Bengawan Solo hulu memiliki 28 Sub DAS yang salah satunya adalah 

Sub DAS Samin tersebut. Sub DAS Samin memiliki potensi yang besar untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, DAS Samin memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi terutama di bagian hulu yang berada di lereng 

Gunung Lawu, Lawu telah lama tidak menunjukkan aktivitas vulkanik dalam skala 

besar seperti letusan dan muntahan magma, sehingga flora dan fauna relatif mapan, 

topografi dan bentang lahan di Samin sangat khas. Potensi besar yang ada pada 

Sub DAS Samin hulu menyebabkan tekanan yang besar pada penggunaan 

lahannya. Maraknya perambahan hutan untuk kegiatan pertanian, pembangunan 

rumah pada lereng-lereng terjal, dan perubahan penggunaan lahan kawasan non 

terbangun menjadi terbangun, selain itu daya tarik lokasi wisata juga mendorong 

bagi penyedia jasa untuk menyiapkan fasilitas hotel, villa, home stay. Betapa 

pentingnya peran Sub DAS Samin sebagai fungsi hidrologis dan lahan usaha tani 



4 

 

bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya sehingga penulis melakukan 

penelitian tentang tingkat kekritisan lahan pada Sub DAS Samin dengan 

menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografi agar memperoleh informasi 

yang tepat dan akurat tentang kekritisan lahan yang terjadi di Sub DAS Samin agar 

dapat dilakukan pengelolaan DAS lebih lanjut. Sistem informasi Geografi dipilih 

sebagai salah satu cara yang tepat, akurat dan hemat waktu untuk melakukan 

penelitian tentang analisis kekritisan lahan. Ketersediaan data yang akurat 

mengenai lahan kritis tidak cukup hanya diketahui luasannya saja. Data mengenai 

kondisi lahan kritis, juga harus diketahui lokasinya secara geografis dan juga 

sebaran/ distribusinya dalam wilayah tesebut. Berdasarkan persebaran kekritisan 

lahan tersebut sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi adanya lahan kritis pada sub DAS Samin. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diulas sebelumnya maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1) bagaimana persebaran tingkat kekritisan lahan yang terjadi di Sub Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Samin ? 

2) bagaimana alternatif pengelolaan lahan yang diterapkan di area lahan kritis 

di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Samin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) mengetahui perbesaran tingkat kekritisan lahan yang terjadi di Sub Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Samin  

2) mengetahui alternatif pengelolaan lahan yang diterapkan di area lahan kritis 

di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Samin 
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1.4 Telaah Pustaka 

1.4.1 Daerah Aliran Sungai 

DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-

punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan 

ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-

sungai kecil menuju sungai utama (Asdak,2010). DAS (Daerah aliran sungai) juga 

dapat diartikan sebagain suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut 

sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No 

7 tahun 2004 tentang pengelolaan DAS). 

Karakteristik DAS dapat diartikan sebagai gambaran spesifik sebuah DAS 

yang di cirikan oleh parameter-parameter yang berkaitan dengan keadaan 

morfometri, topografi, hidrologi, geologi, tanah, vegetasi, tata guna lahan dan 

manusia, menurut (Seyhan,1990). DAS dibagi menjadi menjadi 3 perwilayahan 

yang utama yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan pada 

fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS 

agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan 

vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah 

hujan. Kedua, DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai 

yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial 

dan  ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, 

kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada 

prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Ketiga, DAS 

bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk 

dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang 

diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, 

ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta 

pengelolaan air limbah. 
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1.4.2 Lahan  

Menurut (Bintarto,1977) lahan dapat di artikan sebagai land settlemen yaitu 

suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, 

dimana mereka dapat menggunakan linkungan setempat untuk mempertahankan, 

melangsungkan dan mengembangkan hidupnya. Sedangkan menurut FAO lahan 

merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai sifat agak tetap 

atau pengulangan sifat bersifat biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah 

wilayah trsebut termasuk atmosfer, tanah geologi, geomorfologi, hidrologi, 

vegetasi, dan binatang yang merupakan hasil aktivitas manusia di masa lampau 

maupun masa sekarang dan perluasan sifat-sifat tersebut memiliki pengarug 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia disaat sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. Menurut Arsyad(2010) lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang 

terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di dalamnya 

sepanjang masih ada pengaruhnya dengan penggunaan lahan. Dari beberapa 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan  merupakan tanah dengan 

segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat 

diatasnya termasuk didalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. 

Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam 

usaha meningkatkan kualitas hidupnya. 

1.4.3 Lahan Kritis 

Lahan kritis adalah lahan yang tidak mampu secara efektif digunakan untuk 

lahan pertanian, sebagai media pengatur tata air, maupun sebagai perlindungan 

lingkungan, atau dapat di definisikan sebagai kondisi lahan yang terjadi karena 

tidak sesuainya kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga 

mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, kimia maupun biologis. Hal ini dapat 

menimbulkan erosi dan sedimentasi dan banjir. Sementara ini depertemen 

kehutanan (2004) mendefinisikan lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak dapat 

berfungsi sebagai media pengatur tata air dan unsur produksi pertanian yang baik, 
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di cirikan oleh keadaan penutupan vegetasi yang kurang dari 25 persen, topografi 

dengan kemiringan lebih dari 15 persen, dan atau di tandai dengan adanya gejala 

erosi embar ( sheet erosion), erosi parit(gully erosion). Lahan kritis perlu upaya 

konservasi agar keberadaannya semakin berkurang sehingga lahan dapat di 

manfaatkan secara optimal sesuai dengan kemampuannya. lahan kritis sangat 

terkait dengan pemanfaatan lahan, pemanfaatan lahan memerlukan peraturan yang 

akurat untuk mencegah dan merehabilitasi lahan kritis. Upaya pemulihan lahan 

kritis harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga alam dan 

pemanfaatannya dengan baik.  

1.4.4 Penginderaan Jauh  

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji. Alat yang dipasang pada wahana (platform) yang berupa 

pesawat terbang, satelit, pesawat ulang alik, atau wahana lainnya. Objek yang di 

indera berupa objek permukaan bumi (Lillesand dan Kiefer,2004). Penginderaan 

jauh memiliki beberapa kelebihan dalam membantu memperoleh data, dengan 

penginderaan jauh dinilai lebih menghemat biaya dalam perolehan data, 

menghemat waktu dan tenaga  

1.4.5 Sistem Informasi Geografi 

SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang 

memasukkan, mengelola, memanipulasi dan menganalisa data serta memberi 

uraian (Aronaff (1989). Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan bagian dari 

kemajuan teknologi informasi. Sebagai teknologi berbasis komputer, SIG harus di 

perhitungkan bagi mereka yang berkecimpung dalam berbagai bidang pekerjaan 

seperti perencanaan, inventarisasi, monitoring dan pengambilan keputusan. 

Bidang aplikasi SIG yang demikian luas, dari urusan militer sampai pada 

persoalan bagaimana mencari jalur terpendek untuk pengantaran barang, 

menhendaki penanganan pekerjaan yang dilakukan secara terpadu dan multi 

disiplin. Sistem informasi geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/1989
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dirancang untuk bekerja dengan data bereferensi keruangan (spasial) atau 

bereferensi koordinat geografis. 

2.  METODE  

Metode penelitian yang dipakai dalam penentuan tingkat kekritisan lahan di 

Sub DAS Samin adalah metode survei dan analisis data skunder, pemrosesan data 

dilakukan dengan bantuan sistem informasi geografi menggunakan analisis spasial 

overlay untuk melakukan pemetaan tingkat kekritisan lahan di sub DAS Samin 

menggunakan beberapa parameter, metode analisis spasial yang digunakan adalah 

metode kuantitatif berjenjang tertimbang 

1.1 Populasi/Objek Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah Sub DAS di kawasan hutan lindung, 

kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan dan kawasan budidaya pertanian di 

Sub DAS Samin. 

1.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampeling, pengambilan sampel dilakukan atas dasar kesengajaan atau berdasarkan 

keinginan peneliti. Teknik pengambilan sampel ini untuk pengambilan sampel 

penggunaan lahan serta dilakukan wawancara tentang tindakan konservasinya.  

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Tahap persiapan terdiri dari studi pustaka,mempelajari buku-buku serta 

beberapa referensi buku, jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 

tema yang sama dengan tujuan untuk memahami masalah yang ada serta 

menentukan parameter-parameter yang digunakan untuk pemetaan lahan kritis 

yang selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan parameter-

parameter yang digunakan dalam pemetaan tingkat kekritisan lahan. Tahapan 

pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1.4 Teknik Pengolahan Data 

2.4.1 Peta Kemiringan Lereng 
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Peta kemiringan Lereng dibuat dari peta kontur sub DAS Samin, peta 

kemiringan lereng di buat berdasarkan ketinggian yang diperoleh dari garis kontur 

peta RBI, kelas kemiringan lereng yang digunakan untuk pemetaan lahan kritis 

dibagi menjadi 5 kelas pada masing-masing kawasan 

2.4.2 Peta Manajemen Lahan 

Manajemen lahan dinilai berdasarkan kelengkapan aspek pengelolaan yang 

meliputi keberadaan tata batas kawasan, pengamanan dan pengawasan serta 

diaksanakan atau tidaknya penyuluhan. Peta manajemen lahan dibuat berdasarkan 

peta penggunaan lahan yang di buat melalui interpretasi citra Landsat 8 OLI, 

validasi data dilakukan dengan survei lapangan dengan wawancara, survei 

lapangan bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil interpretasi yang dilakukan 

dan survei lapangan bertujuan untuk melihat aspek pengelolaan manajemen 

lahannya berdasarkan upaya konservasi yang dilakukan, metode penentuan 

sampel yang di gunakan adalah purposive sampling. Peta manajemen lahan dibuat 

dengan memberikan nilai kelas manajemen sesuai dengan penggunaan lahannya 

pada atributnya. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan penerapan 

teknologi konservasi lahan. Dinilai lengkap apabila ada tata batas kawasan, 

pengamanan pengawasan, dan penyuluhan dilaksanakan. Kriteria pemetaan untuk 

manajemen lahan dalam penentuan lahan kritis dibagi menjadi 3 kelas. 

2.4.3 Peta Erosi  

 Erosi merupakan parameter yang digunakan untuk pemetaan lahan kritis di 

kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan, dan di 

kawasan budidaya pertanian. Peta erosi memiliki bobot yang berbeda pada ketiga 

kawasan tersebut yaitu 20% untuk kawasan hutan lindung, 10% untuk kawasan 

hutan lindung di luar kawasan hutan, dan 10% untuk kawasan budidaya pertanian. 

Peta erosi dibagi menjadi 5 kelas. 

2.4.4 Peta Tutupan Lahan 

Tutupan lahan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk 

pemetaan tingkat kekritisan lahan pada kawasan hutan lindung dengan bobot 50% 
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dan pada kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan dengan bobot 50%. 

Parameter tutupan lahan dinilai berdasarkan persentase tutupan tajuk pohon. 

Persentase tutupan tajuk pohon di ambil dari ekstraksi data penginderaan jauh 

menggunakan NDVI (Normalized Deverence Vegetation Index). Klasifikasi 

tutupan lahan dibagi menjadi lima kelas. Masing-masing kelas penutupan lahan 

selanjutnya akan diberikan skor untuk penentuan lahan kritis. pada kawasan 

lindung dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. 

2.4.5 Peta Produktifitas Lahan Pertanian 

Produktivitas lahan pertanian merupakan salah satu kriteria yang 

dipergunakan untuk menilai kekritisan lahan di kawasan budidaya pertanian. Peta 

produktifitas dinilai berdasarkan perbandingan data luas lahan pertanian (ha) pada 

komoditi tertentu seperti padi, jagung, umbi, dan kacang dengan jumlah produksi 

panen (Ton). Produktifitas lahan mempunyai bobot 30% dan dibagi menjadi 5 

kelas. 

2.5 Metode Analisis Data 

Analisis Data SIG dilakukan dengan tumpang susun atau overlay dengan 

menggunakan bantuan sistem informasi geografi yaitu menggabungkan beberapa 

data grafis sehingga menghasilkan data grafis yang baru dengan suatu tema 

tertentu atau satuan pemetaan baru. Klasifikasi tingkat lahan kritis didasarkan 

pada jumlah skor total, Skor total merupakan perkalian antara harkat setiap 

parameter dengan faktor pembobot parameter tersebut. Klasifikasi skor total telah 

di tetapkan oleh kementrian kehutanan sesuai dengan peraturan yang di keluarkan 

tahun 2013.  Tumpang susun/overlay dilakukan pada 3 kawasan yang berbeda 

masing-masing dengan parameter seperti pada tabel 1 dan tabel 2 berikut ini. 

Tabel 1 Tabel Bobot Parameter Setiap Kawasan 

No 

Kriteria (Bobot) 

Kawasan Hutan 

Lindung 

Kawasan Budidaya 

Pertanian 

Kawasan Hutan 

Lindung diluar 

kawasan Hutan 

1 TutupanLahan (50) Produktifitas (30) Tutupan Lahan (50) 

 Lereng(20) Lereng(20) Lereng(10) 
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Tabel 2 Tabel klasifikasi lahan kritis pada masing-masing kawasan 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisis Kekritisan Lahan 

Kerusakan lingkungan dalam skala global sudah mencapai tingkat yang 

mengkhawatirkan, sedangkan upaya memulihkan belum dilakukan secara optimal 

dan mampu mengimbangi laju kerusakan yang terjadi di kawasan DAS. Dewasa 

ini DAS kritis di indonesia semakin meningkat, termasuk diantaranya adalah DAS 

Bengawan Solo yang menjadi DAS prioritas yang sedang dipulihkan, Sub DAS 

Samin merupakan bagian dari Sub DAS hulu Bengawan Solo yang keberadaannya 

terancam kritis. Hujan dan kondisi vegetasi di hulu DAS merupakan faktor 

penentu besarnya laju erosi, longsor lahan dan limpasan permukaan yang 

menjadikan lahan menjadi kritis.  DAS merupakan suatu ekosistem yang memiliki 

fungsi menyimpan dan mengalirkan air sampai ke laut. Kerusakan DAS 

menyebabkan erosi, longsor, dan kekeringan yang menyebabkan lahan kritis. 

Kerusakan DAS yang terjadi di DAS bagian hulu akan mempengaruhi kerusakan 

DAS bagian tengah dan hilir. Faktor yang menyebabkan kerusakan DAS yaitu ada 

dua alam dan manusia. Faktor alam yang mempengaruhi yaitu iklim, sedangkan 

faktor manusia yang mempengaruhi yaitu tindakan manusia dalam memanfaatkan 

 Erosi(20) Erosi(20) Erosi(10) 

 Manajemen(10) Manajemen(30) Manajemen(30) 

Sumber : Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial  2013  

Skor Total 

Kawasan Hutan 

Lindung 

 

Kawasan 

Budidaya 

Pertanian 

 

Kawasan Lindung di 

Luar Kawasan 

Hutan 

 

Tingkat 

Lahan kritis 

120-180 115-200 110-200 Sangat Kritis 

181-270 201-275 201-275 Kritis 

271-360 276-350 276-350 Agak Kritis 

361-450 351-425 351-425 Potensial 

451-500 426-500 426-500 Tidak Kritis 

Sumber : Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial  2013  
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lahan, sosial ekonomi manusia, menurunnya produktivitas lahan, pemberdayaan 

masyarakat kurang optimal, sampah, alih fungsi lahan, pertambahan populasi, 

pencemaran, lemah koordinasi antara sektor, kurangnya penegakan hukum,tata 

ruang tidak selalu di patuhi. 

Lahan Kritis dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan hutan lindung, 

kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan dan kawasan budidaya pertanian. 

Pada masing- masing kawasan memiliki parameter yang berbeda. Parameter yang 

digunakan pada kawasan budidaya pertanian antara lain yaitu peta manajemen 

lahan, peta erosi, peta kemiringan lereng, dan peta produktivitas lahan pertanian. 

Sedangkan parameter lahan kritis yang digunakan untuk pembuatan peta lahan 

kritis di kawasan hutan lindung sama dengan parameter yang digunakan untuk 

pembuatan peta lahan kritis di kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan yaitu 

peta manajemen lahan, peta erosi, peta kemiringan lereng, dan peta tutupan lahan. 

Berdasarkan 5 parameter yang telah di overlay dengan bantuan Sistem Informasi 

Geografi menghasilkan 5 kelas kekritisan lahan di Sub DAS Samin yaitu kelas 

tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis.  Berikut ini tabel 3 

menunjukkan luasan kelas kekritisan lahan di Sub DAS Samin. 

Tabel 3 Tabel Luas Kekritisan Lahan Sub DAS Samin 

Kelas Kekritisan Lahan Luas (ha) % 

Sangat Kritis 2234,817 6,30 

Kritis 17442,078 49,17 

Agak Kritis 12921,425 36,43 

Potensial Kritis 2696,728 7,60 

Tidak Kritis 178,601 0,50 

Sumber:  Pengelolaan Data 2017 

Sub DAS Samin didominasi dengan kekritisan lahan kategori kelas 

kritis dengan luas 17442,078 ha atau sekitar 49,17%, kelas kritis terletak 

menyebar hampir diseluruh wilayah Sub DAS Samin, wilayah yang cukup 

mendoninasi adalah Kecamatan Jumantono, Jumapolo dan Kecamatan Bendosari. 

Terdapat 35 satuan lahan yang masuk kedalam kategori kelas kritis, berdasarkan 

hasil yang di dapat dari 35 satuan lahan menunjukkan bahwa kekritisan lahan 

kategori kritis di dominasi oleh kemiringan lereng datar <8%  hingga landai 8-
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15%, dengan penggunaan lahan sebagai pemukiman dan tanaman campuran. 

Kekritisan lahan di daerah permukiman disebabkan karena kurangnya daerah 

resapan air sehingga membuat limpasan permukaan di daerah permukiman 

menyebabkan genangan air ketika musim penghujan, yang mengakibatkan banjir, 

serta kekritisan lahan di penggunaan tanaman campuran disebabkan seresah pada 

tanaman campuran cukup sedikit sehingga tidak dapat mengurangi jalu aliran 

permukaan dari air hujan yang turun sehingga menybabkan erosi. Kecamatan 

Jumantono, Kecamatan Jumapolo tergolong ke dalam daerah yang tandus.  

Kelas kekritisan lahan kategori sangat kritis dengan luas 2234,817ha 

atau sekitar 6,30% menyebar di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar berada di 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, terdapat 9 satuan lahan yang terdapat di 

kelas sangat kritis. Lahan kritis kategori sangat kritis di dominasi dengan 

kemiringan lereng yang datar namun dengan penggunaan lahan sebagai 

pemukiman dan lahan terbangun, erosi di daerah ini masuk kedalam kelas rendah. 

Dengan tutupan lahan yang rendah, serta hasil pertanian yang rendah. Kekritisan 

lahan berada sebagian besar berada di Kecamatan grogol dan Kecamatan 

Sukoharjo, berada di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, 

daerah ini merupakan daerah hilir Sub DAS Samin, Kabupaten Sukoharjo di 

dominasi oleh kemiringan lereng yang datar, kekritisan lahan terjadi dikarenakan 

lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi lahan terbangun untuk keperluan 

industri, perdagangan dan permukiman. Terkait dengan fungsi perlindungan tata 

air, air hujan tidak dapat langsung terserap ke dalam tanah sehingga terjadi 

genangan di jalan dan di lingkungan permukiman karena banyaknya wilayah yang 

tertutup oleh semen dan aspal. Kecamatan Grogol memiliki produktivitas lahan 

pertanian yang cukup rendah yaitu 9,184 ton/ha,  penggunaan lahan yang ada di 

Kecamatan Grogol sebagian besar adalah lahan terbangun, Kecamatan grogol 

memliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2016 yaitu 109754 jiwa, 

kecamatan grogol sendiri memiliki kepadatan yang masuk kategori paling padat 

diantara kecamatan yang lain yaitu sebesar 4575 jiwa/km
2
. Semakin banyak 

manusia dalam suatu wilayah maka semakin besar pula produksi sampah, 

konsumsi air yang menyebabkan besarnya limbah di suatu daerah, aktivitas 
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industri yang besar juga menyebabkan pembuangan limbah yang besar dan  

mengakibatkan kualitas air menurun.  

Kekritisan lahan kategori kelas agak kritis dengan luas 12.921,425 ha 

atau sekitar 36,43% meyebar di seluruh wilayah Sub DAS Samin, dimana 

didalamnya terdapat penggunaan lahan sebagai pemukiman, sawah, tanaman 

campuran, lahan pertanian, dan perkebunan. Perkebunan yang dilakukan harus 

dengan tindakan konservasi yang benar sehingga tidak merusak lahan, perkebunan 

karet di Kecamatan Polokarto memiliki sedikit seresah tanaman, kegiatan 

pertanian sayuran dan tanaman pangan seperti bawang, ubi, kol dll di Kecamatan 

Matesih hingga Kecamatan Tawangmangu dilakukan di wilayah yang miring, 

mengingat daerah ini memiliki kemiringan lereng yang agak curam hingga sangat 

curam  menyebabkan erosi lahan yang cukup besar harusnya di tanami dengan 

tanaman berakar kuat dan bervegetasi yang rapat sehingga dapat menahan air 

hujan yang turun yang akan menyebabkan erosi yang berdampak terjadinya 

longsor lahan.  erosi yang cukup besar ini menyebabkan adanya  lahan kritis, 

daerah tawangmangu menjadi daerah yang rawan terhadap adanya longsor lahan, 

sempat terjadi peristiwa longsor di beberapa wilayah saat musim penghujan tiba, 

itu semua berawal dari kesalahan manusia dalam memanfaatkan lahan dengan 

melakukan kegiatan pertanian di wilayah yang miring. Lahan potensial kritis 

adalah lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi produksi dan fungsi 

perlindungan, Kelas potensial kritis dengan luas sebesar 2696,728 ha atau sekitar 

7,60 %, 

Sebagian besar di kawasan hutan lindung di hulu Sub DAS Samin, 

Penggunaan lahan yang masuk kedalam potensial kritis ini adalah penggunaan 

lahan sebagai hutan lahan kering dengan tutupan lahan yang tergolong baik, 

kawasan hutan lindung memiliki kemiringan lereng yang sangat curam di tumbuhi 

dengan pepohonan berakar kuat dan menjulang tinggi seperti pohon pinus dan 

pohon cemara. Kekritisan lahan dapat terjadi di kawasah hutan lahan kering 

apabila dilakukan penebangan hutan secara ilegal dan terjadinya pembukaan 

lahan, daerah hutan lindung berpotensi terjadi kekritisan lahan apabila tidak di 
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jaga dan mengindahkan kaidah konservasi atau pengelolaan yang sesuai, apabila 

hal tersebut dilakukan maka akan menyebabkan  erosi yang besar yang dapat 

menyebabkan longsor sehingga menyebabkan lahan kritis. Kelas tidak kritis 

merupakan kelas paling kecil luasanya yaitu sebesar 178,601 ha atau sekitar 0,50 

%, berada di hutan lindung 

3.2 Alternatif Pengelolaan Lahan yang Sesuai 

Pengelolaan DAS dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada 

DAS, dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan 

reklamasi hutan, kegiatan rehabilitasi dilakukan di semua hutan dan lahan kritis. 

kegiatan pengelolaan DAS dibedakan menjadi beberapa langkah sesuai dengan 

tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga terkait dengan pengelolaan DAS. 

Salah satu instansi yang melakukan pengelolaan terhadap DAS yaitu Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dasn Hutan Lindung (BPDASLH), 

Permasalahan lahan kritis dewasa ini menjadi persoalan utama dalam ekosistem 

DAS, dalam menangani masalah ini BPDASHL mengadakan review tentang 

pembuatan data spasial lahan kritis selama dalam kurun 5 tahun atau boleh 

dilakukan dalam waktu kurang dari 5 tahun apabila perlu dilakukan, pembuatan 

data spasial lahan kritis bertujuan untuk monitoring dan melakukan evaluasi 

terhadap perkembangan lahan kritis di kawasan DAS. 

Hampir 50% dari wilayah Sub DAS Samin masuk kategori kelas kritis, 

wilayah yang cukup mendoninasi yang masuk ketegori kelas kritis adalah 

Kecamatan Jumantono, Jumapolo dan Kecamatan Bendosari, wilayah ini 

memiliki kemiringan lereng > 20%, berada pada penggunaan lahan tanaman 

campuran, permukiman. Alternatif pengelolaan yang di lakukan dengan 

memperluas dan mempertahankan vegetasi, terutama pada lahan yang tidak atau 

kurang ditumbuhi vegetasi. Di kecamatan Jumantono tepatnya di Desa Rejosari 

terdapat Balai penelitian persemaian permanen milik BPDASHL Solo, 

didalamnya dilakukan pembibitan tanaman yang nantinya akan di tanam di 

sekitaran DAS. Pembibitan dilakukan dengan kerjasama warga setempat, 

pembagian bibit secara gratis dilakukan kepada warga dengan pengajuan 
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permintaan bibit berdasarkan persetujuan kepala desa, hal tersebut dilakukan 

sebagai upaya reboisasi dikawasan lahan kritis  yang merupakan salah satu usaha 

dari rehabilitasi.  

Daerah yang termasuk kategori kritis dan sangat kritis di daerah yang 

padat penduduk seperti pemukiman perlu dilakukan penanaman pohon, 

penghijauan kembali dengan membuat lahan terbuka hijau di lingkungan 

kompleks tempat tinggal dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong, 

pembuatan saluran air dan saluran resapan air hujan agar air dapat meresap ke 

tanah agar tidak menyebabkan banjir, pembuatan ruang terbuka hijau di 

lingkungan tempat tinggal dalam jangka panjang memberikan manfaat yang besar 

sebagai penyerap CO2. Vegetasi semak dan jenis vegetasi berkayu lainnya 

mempunyai arti penting dalam rehabilitas lahan kritis, jenis vegetasi tersebut 

merupakan vegetasi yang cepat tumbuh, sangat rapat yang secara efektif dapat 

menahan laju erosi serta menurunkan laju air larian.  

Kategori kelas agak kritis di Sub DAS Samin sekitar 36,43% menyebar 

di seluruh wilayah Sub DAS Samin, memiliki kemiringan lereng >25%, dimana 

didalamnya terdapat penggunaan lahan sebagai pemukiman, sawah, tanaman 

campuran, lahan pertanian, dan perkebunan. Perkebunan yang dilakukan harus 

dengan tindakan konservasi yang benar sehingga tidak merusak lahan. Metode 

rehabilitasi di lahan pertanian khusus untuk lahan kritis dengan cara mencegah 

hewan masuk ke daerah yang sedang direhabilitasi, melakukan penambahan 

pupuk pada tanaman, menerapkan sistem penanaman paralel yaitu penanaman 

yang sesuai dengan garis kontur. Penempatan sisa-sisa tanaman pada lahan yang 

akan direhabilitasi yang berfungsi melindungi permukaan tanah dari air hujan 

sehingga mencegah erosi percik. Apabila di daerah tersebut terdapat erosi pasit 

sebaiknya kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan melakukan penanaman vegetasi 

tahunan di ujung atas parit atau membuat bangunan mekanik. Pertanaman serapat 

mungkin harus dilakukan pada daerah yang memiliki erosi kulit agar menutup 

permukaan tanah. Penempatan mulching di bawah tanaman pertanian 

mempercepat pemulihan kesuburan tanah pada lahan yang marjinal.  
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Kategori kelas potensial kritis berada di kawasan hutan kering dengan 

kemiringan lereng 25- 40%, Metode rehabilitasi untuk lahan hutan biasanya 

menggunakan prinsip-prinsip dengan menghilangkan atau membatasi faktor- 

faktor penyebab kerusakan sumberdaya hutan atau lahan hutan¸ melakukan 

perlindungan terhadap lahan-lahan yang umumnya sensitif terhadap terjadinya 

erosi dan atau tanah longsor atau lahan-lahan yang perlu dilakukan rehabilitasi di 

kemudian hari. Walaupun lahan berstatus sebagai lahan Potensial kritis dan tidak 

kritis namun tidak boleh di pandang secara sebelah mata, apabila lahan pada 

wilayah ini tidak dilakukan konsrvasi yang baik dan benar maka lahan tersebut 

semakin lama akan berubah menjadi lahan kritis.Lahan pertaian di daerah 

tawangmangu telah menggunakan teknik konservasi yang benar, di antaranya 

dengan penggunaan mulsa plastik pada tanaman pertanian dilahan yang miring 

dengan kemiringan lereng lebih dari 25%, hal ini bertujuan untuk menghindari 

gulma, dan mengurangi dari serangan hama, menjaga kelembapan tanah. Dan 

mencegah erosi permukaan. teknologi konservasi yang dilakukan dengan 

menggunakan metode tumpang sari, tumpang sari dilakukan biasanya pada 

tanaman sayuran, antara wortel dengan kobis, wortel dengan loncang, wortel 

dengan buncis. Berdasarkan hasil penelitian, kekritisan lahan terjadi menyebar 

diseluruh wilayah seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara 

parameter- parameter penyebab terjadinya kekritisan lahan. Pada daerah yang 

menunjukkan kelas erosi yang besar disitu terjadi kekritisan lahan. Daerah yang 

memiliki kemiringan lereng yang curam menunjukkan rentan terjadi kekritian 

lahan. Gambar 3 menunjukkan peta lahan kritis di Sub DAS Samin berikut ini. 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

1) Lahan kategori kelas kritis dengan luas 17442,078 ha atau sekitar 49,17%, 

kelas kritis terletak menyebar hamipr diseluruh wilayah Sub DAS Samin, 

Kekritisan lahan kategori kelas agak kritis dengan luas 12921,425 ha atau 

sekitar 36,43%, Kelas potensial kritis dengan luas sebesar 2696,728 ha atau 

sekitar 7,60 %, sebagian besar di kawasan hutan lindung di hulu Sub DAS 

Samin, Kelas kekritisan lahan sangat kritis dengan luas 2234,817ha atau 

sekitar 6,30% menyebar di Kabupaten Sukoharjo, Kelas tidak kritis 

merupakan kelas paling kecil luasanya yaitu sebesar 178,601 ha atau sekitar 

0,50 %, berada di hutan lindung 

2) Alternatif pengelolaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

membuat persemaian permanen, agrofotestry, dan pembibitan pada daerah 

tertentu di buat sumur resapan,dan gully plug, sedangkan masyarakat 

melakukan pengelolaan dengan teknologi konservasi mekanik dengan 

Gambar 3 Peta Lahan Kritis Di Sub DAS Samin 
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memberikan pupuk ke lahan pertanian, konservasi secara vegetatif telah 

dilakukan dengan metode tumpangsari. 

4.2 Saran  

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perlunya menjaga 

lingkungan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan kaidah masih kurang. 

Sehingga perlu diadakannya sosialisasi dari pemerintah tentang bagaimana cara 

mengolah lahan yang benar, agar masyarakat lebih menjaga lingkungan. Pihak 

pemerintah lebih menindak tegas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, 

seperti halnya membuang sampah di sungai, dan batasan alih fungsi lahan. 
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