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ABSTRAK 

 

Sub DAS Tapung Kanan merupakan bagian hulu Sungai Siak yang kondisinya telah 

mengalami degradasi akibat erosi. Terjadinya erosi disebabkan oleh perubahan penutupan 

lahan menjadi areal pemukiman, pertanian dan perkebunan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis penutupan lahan yang terkait dengan kondisi fisik dan agroklimat di 

Sub DAS Tapung Kanan. Informasi mengenai penutupan lahan di Sub DAS Tapung 

Kanan selanjutnya dijadikan dasar dalam melakukan simulasi pengendalian erosi tanah 

agar tidak melebihi nilai Tolerable Soil Loss (TSL). Penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan menggunakan analisis model USLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penutupan lahan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit sebesar 55,34% dan pertanian 

lahan kering 11,50%. Perubahan penutupan lahan ini telah mengakibatkan meningkatnya 

luas lahan yang mengalami erosi tingkat sangat berat sebesar 15% atau ±71.559 Ha. 

Pengendalian erosi pada setiap penutupan unit lahan dilakukan dengan merubah serta 

memperbaiki pengelolaan tanaman dan teknik konservasi tanah secara terpadu yang 

disesuaikan kondisi fisik dan agroklimat sehingga erosi tanah yang terjadi di Sub DAS 

Tapung Kanan dapat diminimalisir. 

 

Kata kunci: Sub DAS Tapung Kanan, Penutupan Lahan, USLE, Erosi.  

 

ABSTRACT 

 

Sub a watershed of Tapung Kanan is part upstream from the river siak riau that are in have 

degraded due to erosion. The erosion caused by changes in the landcover into the settlement, 

agricultural and plantation. This study aims to analyze the landcover relating to conditions 

physical and agroklimat in sub a watershed Tapung Kanan. Information of landcover in sub a 

watershed Tapung Kanan used as the basis the simulation of control soil erosion not to 

exceeds the value of tolerable soil loss (TSL). This research using methods survey by using a 

model USLE analysis. The research results show that the land dominated by palm oil 

plantation of 55,34% and agriculture dry land 11,50%. Change the closure of the land has 

causing increased land area that experienced erosion level very heavy to 15% or ±71.559 ha. 

Erosion control on each the unit land done with change as well as improvements in 

management plants and technique conservation of land as integrated adapted the physical 

condition and agroklimat so soil erosion occurring in sub das tapung right can be minimized. 

 

Keywords: Sub a Watershed of Tapung Kanan, Landcover, USLE, Erosion. 
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PENDAHULUAN 

Sungai Siak merupakan salah satu sungai yang terkenal paling dalam di Indonesia, 

yaitu berkisar antara 20-30 meter. Sungai ini secara keseluruhan berada di wilayah Provinsi 

Riau, melewati beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota 

Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. 

Bagian hulu Sungai Siak merupakan pertemuan dua anak sungai yakni Sungai Tapung 

Kanan dan Sungai Tapung Kiri. Penggunaan lahan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai 

(DAS) ini sangat penting untuk diperhatikan, karena penggunaan lahan yang salah dapat 

memicu terjadinya erosi yang dipercepat atau erosi yang melebihi batas-batas toleransi, yang 

berdampak terhadap sedimentasi dan banjir di bagian hilir DAS. Erosi juga dapat 

menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan berkurangnya kemampuan tanah 

untuk menyerap air yang berdampak pula pada menyusutnya air sungai di musim kemarau 

(Arsyad, 1989).  

Penutupan lahan di Sub DAS Tapung Kanan saat ini umumnya berupa perkebunan 

kelapa sawit dan pertanian lahan kering. Hutan lahan kering sekunder hanya mencakup 1,83 

% dan hutan rawa sekunder 7,07 % dari luas Sub DAS. Penutupan lahan lainnya adalah 

semak/belukar, semak/belukar rawa, land clearing, pemukiman, pertambangan, tanah terbuka 

dan tambak (BP-DAS Indragiri Rokan, 1995). Bila dibandingkan dengan kondisi penutupan 

lahan Sub DAS Siak Hulu pada tahun 1995, terlihat adanya perubahan yang relatif besar. 

Pada tahun 1995 penutupan lahan di Sub DAS Tapung Kanan pada umumnya masih berupa 

lahan hutan dan belukar. Pola perladangan berpindah masih dilakukan pada saat itu. Akan 

tetapi pola ini sekarang tidak dijumpai lagi, karena terbatasnya lahan untuk berotasi. Hampir 

semua lahan yang ada sudah diusahakan untuk tanaman tahunan seperti sawit, karet dan 

tanaman pertanian lahan kering (ubi kayu, pisang, coklat, mangga, manggis, rambai, kedele, 

dan lain-lain). Beberapa semak belukar yang tersisa juga tidak bisa lagi dijadikan areal 

pencadangan rotasi ladang karena sudah ada pemiliknya yang biasanya sudah tidak tertarik 

lagi dengan usaha ladang karena hasilnya tidak menguntungkungkan (BP-DAS Indragiri 

Rokan, 2005). 

Perubahan penutupan lahan mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi. Pada tahun 

1995, erosi tingkat sangat ringan mencakup wilayah seluas 45.88 % dari luas sub DAS dan 

berkurang menjadi 38.41 % pada tahun 2005. Sedangkan luas lahan yang mengalami erosi 

tingkat sangat berat meningkat dari 0.05 % pada tahun 1995 menjadi 15 % pada tahun 2005 

(BP-DAS Indragiri Rokan, 2005). Kondisi ini menjadi indikator bahwa pengelolaan lahan 

yang dilakukan selama 10 tahun tersebut tidak mempertimbangkan aspek konservasi tanah 

dan air. Bila keadaan ini terus dibiarkan tentunya akan mengancam kelestarian Sub DAS. 

Oleh karena itu,  diperlukan suatu alternatif untuk mengatasi erosi yang terjadi agar keadaan 

tidak menjadi lebih fatal.  

Analisis penutupan lahan yang ada saat ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan 

alternatif pengendalian erosi. Dengan menganalisis penutupan lahan dapat diketahui 

kesesuaian pola penutupan lahan dengan kondisi fisik dan agroklimat di Sub DAS Tapung 

Kanan. Penutupan lahan yang sesuai tidak menimbulkan erosi yang melebihi nilai laju erosi 

yang dapat ditolerir (Tolerable Soil Loss = TSL). Akan tetapi bila erosi yang terjadi melebihi 

nilai TSL, berarti penutupan lahan yang ada tidak sesuai dan perlu dirubah/diperbaiki agar 

erosi dapat ditekan semaksimal mungkin. 

Bertolak dari penjabaran latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk (1) mengetahui jenis dan luas penutupan lahan disekitar Sub DAS Tapung Kanan; (2) 

mengetahui sebaran dan luas laju erosi aktual serta nilai Tolerable Soil Loss (TSL) kawasan 

sekitar Sub DAS Tapung Kanan; (3) membuat peta arahan penutupan lahan untuk 

mengendalikan erosi di Sub DAS Tapung Kanan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melakukan analisis SIG dan 

pengamatan di lapangan. Analisis SIG berguna dalam merealaisikan lokasi Sub DAS Tapung 

Kanan dengan informasi-informasi deskripsinya (laju erosi serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya) serta menganalisis informasinya dengan berbagai cara (Prahasta, 2002). 

Pengamatan di lapangan dilakukan untuk terciptanya keakuratan data yang menjadi masukan 

dalam analisis menggunakan model USLE. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi peta liputan lahan citra satelit Landsat daerah Sub DAS Tapung Kanan, peta rupa 

bumi Bakosurtanal skala 1:50.000, peta administrasi, peta poligon thiessen, peta erodibilitas 

tanah,  peta kelerengan, peta Geomorfologi, peta bahan induk dan peta jenis tanah, data 

atribut berupa data curah hujan dan deskripsi profil tanah di Sub DAS Tapung Kanan. 

Peralatan yang digunakan meliputi : GPS, cangkul, core tanah, bor tanah, kamera, seperangkat 

komputer dengan software ArcView. 3.2 dengan Image Analisis serta alat-alat tulis. 

Penentuan laju erosi dan nilai faktor-faktor penyebabnya dihitung dengan menggunakan 

model USLE, yang dikemukakan oleh Wischmeier dan Smith dalam Asdak (2002), yaitu: A = 

RxKxLSxC.P, dimana : A = laju erosi; R = faktor hujan (erosivitas hujan); K = erodibilitas tanah; LS 

= faktor topografi (panjang dan kemiringan lereng); C = faktor pengelolaan tanaman dan P = faktor 

tindakan konservasi tanah.  

Nilai faktor R dihitung dengan rumus Lenvain (Hardjoamidjojo dan Sukartaatmadja. 1993) 

yaitu : EI30 = 2,21 (Rain)
1,36

. Nilai K ditentukan dengan menggunakan rumus Hammer dalam 

Arsyad (1989) yaitu: K = 2,713 M1,14 (10-4) (12 - a) + 3,25 (b - 2) + 2,5 (c - 3), dimana M = (% 

debu + % pasir sangat halus) (100 - % liat); a = % bahan organik (% C organik x 1,724); b = kode 

struktur tanah dan c = kode permeabilitas tanah. Faktor LS dengan kemiringan 22% ditentukan 

menggunakan persamaan Schwab et al., dalam Asdak (2002) sebagai berikut : LS = √ λ/100 x ( 1,38 

+ 0,965 S + 0,138*S
2 

), dimana : λ  = panjang lereng (m) dan  S = kemiringan lereng (%). 

Sedangkan untuk lahan dengan kemiringan yang lebih curam digunakan persamaan Foster dan 

Wischmeier dalam Asdak (2002) sebagai berikut : T = λ/2,21 x (C (cos θ)
1,503

 0,5 (sin θ)
1,249

 + (sin 

θ)
2,245

, dimana λ = panjang lereng (m); m =  0,5 untuk lereng 5 % atau lebih; 0,4 untuk lereng 

3,5 % - 4,9 %; 0,3 untuk lereng < 3,5 %; C =  34,7046 dan θ =  sudut kemiringan lereng dalam derajat. 

Nilai TSL ditentukan dengan menganalisis keadaan tanah, yaitu mewakili erodibilitas dan 

geomorfologi lahan. Kemudian nilainya ditentukan dengan merujuk kepada pedoman penetapan nilai 

TSL untuk tanah-tanah di Indonesia (Arsyad, 1989). Nilai yang didapatkan diolah dengan software 

Arc View 3.2. dengan image analysis sehingga diperoleh peta sebaran nilai TSL Di Sub DAS Tapung 

Kanan.  

Penentuan kesesuaian penutupan lahan dengan kondisi fisik dan agroklimat di Sub DAS 

Tapung Kanan, dilakukan tumpang susun peta penutupan lahan, peta kelerengan, peta erodibilitas 

tanah, peta erosivitas hujan, peta sebaran laju erosi dan peta sebaran nilai TSL. Hasilnya kemudian 

ditabulasi. Tabel menyajikan berbagai kondisi kelerengan, erodibilitas tanah, erosivitas hujan, laju 

erosi dan nilai TSL pada tiap-tiap bentuk penutupan lahan. Apabila pada penutupan lahan tersebut, 

erosi yang terjadi tidak melebihi nilai TSL, berarti penutupan lahan tersebut sesuai dengan kondisi 

fisik (lereng dan tanah) dan agroklimat (erosivitas). Akan tetapi, apabila erosi yang terjadi pada lahan 

melebihi nilai TSL, berarti penutupan lahan yang ada tidak sesuai dengan kondisi fisik dan agroklimat 

di daerah itu. Maka penutupan lahan yang ada perlu dirubah/diperbaiki.  

Perubahan/perbaikan penutupan lahan dilakukan dengan cara simulasi menggunakan 

persamaan Arsyad (2000), yaitu : CPmaks = TSL/Erosi Potensial (RKLS). Hasil perhitungan CP maks 

berupa nilai indeks. Bila Nilai indeks tersebut dimasukkan ke persamaan USLE dengan nilai RKLS 

yang sama, maka akan  didapat nilai A (erosi) yang lebih kecil dari nilai TSL. Berdasarkan nilai 

indeks CPmaks, dapat ditentukan pengelolaan tanaman (C) dan teknik konservasi tanah (P) yang sesuai 

untuk diterapkan, yaitu dengan mengkonsultasikan nilai indeks tersebut dengan nilai-nilai indeks 

tanaman dan teknik konservasi tanah di Indonesia. Pola penutupan lahan yang sesuai ini kemudian 

diolah dengan SIG agar dapat disajikan dalam bentuk peta. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penutupan Lahan di Sub DAS Tapung Kanan  

Berdasarkan hasil analisis SIG, terdapat 16 bentuk penutupan lahan di Sub DAS 

Tapung Kanan. Penutupan lahan dari yang paling luas berturut-turut adalah : perkebunan 

sawit (tua), perkebunan sawit (muda), pertanian lahan kering, hutan rawa sekunder, land 

clearing, perkebunan sawit dan karet (tua), pemukiman, pertanian lahan kering bercampur 

dengan semak, semak/belukar, hutan lahan kering sekunder, perkebunan karet yang sudah tua, 

semak/belukar rawa, dan tanah terbuka. Sebaran jenis dan luasan penutupan lahan di Sub 

DAS Tapung Kanan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis dan Luas Penutupan Lahan Sub DAS Tapung Kanan Tahun 2005 

Penutupan lahan 
Unit Lahan 

Luas (Ha) Persentase (%) 

Perkebunan sawit (tua) 107.322 39,54 

Perkebunan sawit (muda) 42.624 15,70 

Pertanian lahan kering 31.205 11,50 

Land clearing 19.193 7,07 

Hutan rawa sekunder 19.197 7,07 

Pertambangan 10.160 3,74 

Perkebunan sawit/karet 8.881 3,27 

Pemukiman 8002 2,95 

Semak/belukar 7.068 2,60 

Pertanian lahan kering bercampur semak 7.855 2,89 

Hutan lahan kering sekunder 4.962 1,83 

Perkebunan karet 3.161 1,16 

Semak/belukar rawa 854 0,31 

Tanah terbuka 74 0,03 

Tambak 74 0,03 

Tubuh air 789 0,29 

Jumlah 271.412 100 

 

Laju Erosi Aktual di Sub DAS Tapung Kanan  

Laju erosi aktual menunjukkan potensi terjadinya erosi akibat penyebab erosi yang 

tetap (erosivitas hujan, erodibilitas tanah dan kelerengan) dan penyebab lainnya, yaitu faktor 

pengelolaan tanaman (C) dan teknik konservasi tanah (P). Erosi aktual dapat berlangsung 

lebih cepat jika tidak adanya peranan faktor pengelolaan tanaman (C) dan teknik konservasi 

tanah (P). Dengan adanya peran faktor pengelolaan tanaman dan teknik konservasi tanah laju 

erosi aktual dapat ditekan semaksimal mungkin. Sebaran laju erosi aktual di Sub DAS Tapung 

Kanan disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sebaran Luas Laju Erosi Aktual di Sub DAS Tapung Kanan Tahun 2005 

Laju erosi Aktual Kategori 
Unit lahan 

Luas (Ha) Persentase (%) 

< 15 Sangat Ringan 136.292 50,30 

15 – 60 Ringan 59.187 21,84 

60 – 180 Sedang 42.473 15,67 

180 – 480 Berat 15.844 5,85 

> 480 Sangat Berat 16.383 6,05 

Jumlah  270.968 100 

   

Laju Erosi yang Dapat Ditolerir (Tolerance Soil Loss = TSL)  

  Nilai TSL pada tiap-tiap unit  lahan ditentukan dengan merujuk kepada pedoman 

penetapan nilai TSL untuk tanah-tanah di Indonesia (Arsyad. 1989). Setiap nilai TSL sesuai 
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dengan keadaan tanahyaitu mewakili erodibilitas dan geomorfologi lahan. Nilai TSL lahan 

Sub DAS Tapung Kanan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tolerable Soil Loss (TSL) Sub DAS Tapung Kanan Tahun 2005 

Kawasan 
Permeabilitas  

(cm/jam) 

Kedalaman 

(cm) 
Jenis tanah Geomorfologi 

TSL  

(ton/ha/th) 
Kota Garo 15.50  (cepat) > 100 (dalam) Kandiudults P08 30,0 

Simpang Menbod 12.71 (cepat) >100 (dalam) Kandiudults V83 30,0 

Muktisari 18.40 (cepat) >100 (dalam) Dystrudepts P21 30,0 

Kota Batak 5.12 (sedang) 76 (sedang) Endoaquepts A22 14,4 

Sinamanenek 6.80 (sedang-cepat) > 100 (dalam) Kandiudults P08 27,0 

Samsam 0.08 (sangat lambat) > 100 (dalam) Haplosaprit A43 19,2 

Sontang 3.22 (sedang) > 100 (dalam) Dystrudepts H58 24,0 

Rimba Beringin 14.80 (cepat) > 100 (dalam) Dystrudepts P21 30,0 

Kusau Makmur 17.22 (cepat) > 100 (dalam) Hapludults P21 30,0 

Bencah Kelabi 4.10 (sedang) 75 (sedang) Endoaquepts P21 14,0 

Kasikan 3.53 (sedang) > 100 (dalam) Kandiudults V83 24,0 

 

Peta Arahan Penutupan lahan di Sub DAS Tapung Kanan 

Berdasarkan hasil analisis penutupan lahan, telah diketahui sejauh mana kemampuan 

penutupan lahan yang ada saat dalam mengendalikan laju erosi.  Pada umumnya penutupan 

lahan yang ada masih belum efektif dalam mencegah terjadinya erosi yang dipercepat. Teknik 

konservasi tanah hanya diterapkan pada perkebunan kelapa sawit. Teknik konservasi itupun 

tidak efektif bila perkebunan berada pada lahan yang berlereng. Oleh karena itu diharapkan 

agar perbaikan penutupan lahan seperti yang disarankan dapat dilakukan oleh pengguna lahan 

secara bertahap dan rutin, agar keadaan tidak menjadi lebih fatal. 

Lahan yang direkomendasikan untuk diubah penutupan lahannya adalah seluas 

±108.430 ha atau 39,95 % dari luas Sub DAS, yaitu :  perkebunan sawit (tua) seluas 39.445 

ha, pertanian lahan kering seluas 30.884 ha, land clearing seluas 19.193 ha,  perkebunan sawit 

(muda) seluas 1.939 ha, pertanian lahan kering bercampur semak seluas 7.854 ha, pemukiman 

seluas 7.824 ha, pertambangan seluas 7.380 ha, semak/belukar seluas 6.202 ha, perkebunan 

sawit/karet seluas 5.843 ha, perkebunan karet seluas 1.456 ha, semak/belukar rawa seluas 404 

ha dan tanah terbuka seluas 46 ha. Sedangkan sisanya seluas ± 162.982 ha tidak diperbaiki 

karena nilai erosi < nilai TSL. Peta arahan penutupan lahan di Sub DAS Tapung Kanan secara 

rinci disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Peta Arahan Penggunaan Lahan di Sub DAS Tapung Kanan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Penutupan lahan di Sub DAS Tapung Kanan pada umumnya didominasi oleh perkebunan 

kelapa sawit (muda dan tua) yaitu mencakup luasan 55,34% dari luas Sub DAS. 

Selanjutnya pertanian lahan kering yang meliputi 11,50 %, Hutan lahan kering sekunder 

1,83% dan hutan rawa sekunder 7,07%. 

2. Sebagian dari wilayah Sub DAS Tapung Kanan mengalami laju erosi aktual yang  

tergolong sangat ringan, yaitu ±50,30 %, erosi tingkat ringan 21,84 % dan erosi tingkat 

sedang sampai berat mencakup 27,57 % dari luas Sub DAS Tapung Kanan. Nilai TSL 

memperlihatkan bahwa penutupan lahan yang ada di Sub DAS Tapung Kanan masih 

belum efektif dalam mencegah terjadinya erosi. Teknik konservasi tanah hanya diterapkan 

pada perkebunan kelapa sawit, dimana teknik konservasi yang telah dilakukan tidak efektif 

diterapkan pada perkebunan yang terdapat pada lahan yang berlereng.  

3. Peta arahan penutupan lahan untuk mengendalikan erosi di Sub DAS Tapung Kanan 

disusun berdasarkan hasil simulasi yaitu pada perkebunan sawit (tua) seluas 39.445 ha, 

pertanian lahan kering seluas 30.884 ha, land clearing seluas 19.193 ha,  perkebunan sawit 

(muda) seluas 1.939 ha, pertanian lahan kering bercampur semak seluas 7.854 ha, 

pemukiman seluas 7.824 ha, pertambangan seluas 7.380 ha, semak/belukar seluas 6.202 

ha, perkebunan sawit/karet seluas 5.843 ha, perkebunan karet seluas 1.456 ha, 

semak/belukar rawa seluas 404 ha dan tanah terbuka seluas 46 ha.  

 

Saran 

1. Tindakan pengendalian erosi pada daerah yang berlereng perlu mendapat prioritas utama, 

karena erosi terbesar selalu terjadi pada wilayah ini 

2. Penutupan lahan yang sesuai untuk diterapkan di sub DAS Tapung Kanan adalah 

penutupan lahan yang sesuai dengan kondisi fisik dan agroklimat wilayah sebagaimana 

yang telah divisualisasikan dalam peta arahan penutupan lahan sebagai hasil dalam 

penelitian ini.  

3. Pengarahan berupa penyuluhan secara umum dan khususnya mengenai kaedah konservasi 

tanah perlu dilakukan lebih dini dan secara bertahap kepada semua pengelola lahan di Sub 

DAS Tapung Kanan. 
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