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ABSTRACT 

 

The upstream of Kamparwatershed represent the part of Siak Watershed in the Province of 

Riau which has been degradated.This research aims to determine the location, wide, and 

degree of the land criticality according to the erosion hazard level in the upstream of 

Kampar watershed. So the research can determine the way, type, and priorities of 

watershed management. This research used survey method and laboratory analysis of soil 

samples. The survey was done by observing the land use and conservation applied to the 

land unit. The data collected were rainfall, soil characteristics, slopes, crop management, 

and land conservation techniques. The obtained data were analyzed using the USLE 

formulation to define the erosion hazard level of the upstream Kampar watershed. The 

results found that the erosion of the upstream Kampar watershedis in the high category. 

The best practices to reduce the level of erosion hazard in the upstream Kampar watershed 

are improving the crop management and land conservation techniques in an integrated 

manner on each land unit. 
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PENDAHULUAN 

Sungai Kampar merupakan salah satu aliran sungai utama di Provinsi Riau yang 

meliputi empat wilayah kabupten/kota (Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, 

Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru) di Provinsi Riau dan sedikitar wilayah Provinsi 

Sumatera Barat pada bagian hulu. Wilayah daerah aliran sungai  (DAS) Kampar meliputi 

luas 2.540.000 ha dan berdasarkan cakupannya terdiri atas sub DAS Singingi, Sub DAS 

Teso, Sub DAS Sibayang, dan Sub DAS Kerumutan.  

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar  adalah daerah tangkapan air yang secara 

topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air 

hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama Kampar. Sebagai 

suatu ekosistem, DAS tersusun dari sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan 

sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam. Kegiatan manusia dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan atau melebihi dari daya dukung 

lingkungan terhadap sumberdaya alam tanah, hutan dan air akan merusak keseimbangan 

lingkungan. Hal itu memberi peluang cukup besar untuk mengubah lahan potensil menjadi 

lahan kritis.DAS Kampar dihuni dan beraktivitas lebih dari dua juta orang yang berasal 

dari berbagai latar belakang dan beragam mata pencaharian. Perairan Sungai Kampar 

merupakan sumber mata pencaharian masyarakat (menangkap ikan/budidaya keramba),   

industri, sarana lalu lintas  dan pembuangan limbah.  

Degradasi lahan berkaitan dengan kejadian erosi tanah di wilayah DAS Kampar 

mengakibatkan meningkatnya kadar lumpur di sepanjang aliran Sungai Kampar terutama 

bagian hulu yang ditunjukkan dengan warna air sungai yang keruh saat musim hujan. 

Kejadian erosi ini semakin meningkat seiring perkembangan subsektor perkebunan sangat 
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pesat sekali di wilayah DAS Kampar bagian hulu.Lahan kritis akibat gangguan terhadap 

lingkungan sudah banyak dijumpai di wilayah DAS Kampar yang dapat mengancam 

kelestarian fungsi sumberdaya tanah dan air. Pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan 

sumber daya alam perlu mempertimbangkan bahwa terganggunya salah satu komponen 

pada sistem alam akan berpengaruh terhadap komponen lainnya dalam sistem. Pendekatan 

ini dapat digunakan dalam pengelolaan DAS, sehingga ekosistem DAS dapat dianggap 

sebagai satu unit perencanaan dan evaluasi yang sistematik, logis dan rasional dengan 

menyeimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Perencanaan 

pengelolaan DAS secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

multiguna kepada para para pihak. 

Dengan demikian, kebijakan perencanaan pengelolaan DAS Kampar yang 

terintegrasi menjadi penting diterapkan. Sebelumnya, perlu diteliti besaran erosi yang 

terjadi pada DAS Kampar bagian hulu (Sub DAS Singingi, Sub DAS Teso, Sub DAS 

Sibayang, dan Sub DAS Kerumutan) dan cara-cara penanggulangannya. Cara 

pengendalian erosi yang telah dilakukan selama ini adalah dengan cara penentuan mintakat 

(zona) yang mengalokasikan lahan untuk kawasan lindung, kawasan penyangga dan 

kawasan budidaya. Sebagai perbandingan Irianti, Nasrul, dan Asmit (2016) telah 

melaporkan bahwa pola tanam perkebunan kelapa sawit merupakan usahatani dominan di 

kawasan DAS Siak bagian hulu dan tingkat adopsi petani terhadap teknologi konservasi 

teknik vegetatif dikategorikan kecil. Sebanyak 78,04% responden melakukan sistem 

budidaya kelapa sawit dalam jalur dengan jarak tanam seragam (9 x 9 x 9 m) tanpa 

memperhatikan kondisi topografi lahan yang landai maupun berbukit; 3,74% menerapkan 

pola tanam menurut kontur (tanaman campuran); dan hanya sebanyak 1,40% yang 

mengembangkan hutan rakyat. Pengendalian erosi ditentukan dengan cara mengubah atau 

memperbaiki pengelolaan tanaman dan teknik konservasi tanah secara terpadu pada setiap 

unit lahan, yaitu reboisasi, pengkayaan tanaman, HKm; penghijauan, agroforestry, 

wanatani/wanafarma, grass barrier/alley cropping, aneka usaha kehutanan, dam penahan, 

dan teras. 

Pada kajian tingkat bahaya erosi dan pengendaliannya pada wilayah pengembangan 

perkebunan DAS Kampar bagaian hulu dirumuskan dua masalah, yaitu: 1) pada bagian 

mana terdapat tingkat erosi tanah sehingga dapat ditentukan jenis, cara, dan prioritas 

penanganan yang mampu menurunkan laju erosi?  Tujuan penelitian ini adalah 

menentukan lokasi, luas dan tingkat kekritisan lahan menurut permasalahan tingkat bahaya 

erosi di DAS Kampar bagian hulu sehingga dapat ditentukan cara, jenis, dan prioritas 

penanganannya. 

 

METODE 

  Wilayah DAS Kampar Bagian Hulu dengan luas 1,023,507.16 Ha mempunyai hilir 

di titik pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri yang menyebar di tujuh 

kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Penelitan ini menggunakan metode 

survei dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder (Tabel 1). Bahan penelitian yang digunakan adalah peta liputan lahan citra 

Landsat,  peta topografi skala 1:50.000, peta  geomorfologi  skala 1: 25.000, dan peta 

lokasi 1:50.000. Alat-alat yang digunakan antara lain: kompas, meteran,  cangkul, sekop,  

bor tanah, abney level, dan  GPS. 

Besarnya erosi (A) yang terjadi ditentukan dengan persamaan USLE  (Wischmeier 

and Smith dalam Asdak, 2002), dimana A = besarnya kehilangan tanah per satuan luas per 

tahun (ton/ha/tahun); R = faktor erosivitas curah hujan  (mj.cm/ha/jam/ tahun); K = faktor 

erodibilitas tanah (ton/ha/mj.cm/ ha/jam); L = faktor  panjang kemiringan; S = faktor 

kemiringan; C = faktor cara bercocok tanam; dan P = faktor tindakan konservasi tanah.  
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Nilai R diperoleh dari indek penduga erosivitas hujan EI30 menggunakan  persamaan 

Lenvain dalam Asdak (2002): R = 2,21 (Rm)1,36,  Rm adalah curah hujan bulanan rata-

rata (cm), karena  sesuai dengan data yang tersedia.    Nilai K ditentukan berdasarkan 

tekstur, struktur, permeabilitas dan kandungan bahan organik pada setiap sampel tanah. 

Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam nomograf Wischmeier dalam Asdak 

(2002).  Faktor LS ditentukan menggunakan persamaan Schwab et al. (1981) dalam Asdak 

(2002), dimana LS = faktor panjang dan kemiringan lereng, λ = panjang lereng (m), dan S 

= kemiringan lereng (%). Nilai C ditetapkan berdasarkan tabel nilai faktor C beberapa jenis 

tanaman di Indonesia  dan Nilai P ditentukan  menurut tabel nilai faktor P dari beberapa 

teknik konservasi tanah yang disusun oleh Hamer dalam Asdak, (2002).  

 

Tabel 1.  Jenis Data, Variabel yang Diukur, dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis Data Parameter Satuan 
Metode 

Pengumpulan Data 
Sumber Data 

Hujan (R) - Curah hujan 

- Hari hujan  

cmHari Analisis erosivitas Stasiun BMG  

di 

Kab.Kampar 

Kelerengan 

(LS) 

- Panjang  

- Kemiringan lereng 

m 

% 

Analisis peta 

topografi  

Bakosurtanal, 

Bogor 

Tanah 

(K) 

- Permeabilitas 

- Kedalaman  

- Bahan organik  

- Struktur 

- Tekstur 

- Bobot isi 

cm/jam 

cm 

% 

- 

gr/cm
3
 

Pengamatan dan 

Analisis 

laboratorium  

 Lapangan 

Vegetasi (C) - Penggunaan lahan  - Analisis citra satelit 

Analisis peta 

liputan lahan dan 

pengamatan 

lapangan 

Lapangan  dan 

LAPAN, 

Jakarta 

Pengolahan 

Tanah (P) 

- Teknik konservasi 

- Tanah 

- 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil analisis data faktor penyebab terjadinya erosi di DAS Kampar 

Hulu yaitu  nilai erosivitas hujan, erodibilitas tanah, kelerengan, pengelolaan tanaman dan 

konservasi tanah., maka dapat diduga besarnya erosi terjadi dengan meode USLE seperti 

pada Tabel 2, sedangkan penyebaran besar erosi di DAS Kampar Hulu dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Tabel 2. Nilai Pendugaan erosi  dengan Metode USLE 

No. 

Satuan 

Peta 

Tanah 

R K LS C P 

Erosi 

(A) 

ton/ha

/thn 

Luas Nilai 

erosi 

per 

area 

Ha % 

1.  SPT-2 36,8027 0,06 13,08 0,2 0,9 5,20 53,826.64  5.26 27,35 

2.  SPT-10 34,0392 0,06 1,53 0,00

1 

1 0,00 293,976.36  28.72 0 

3.  SPT-3 29,886 0,06 2,40 0,55 0,75 1,78 235,106.13  22.97 40, 89 

4.  SPT-6 30,9959 0,11 0,22 0,51 0,5 0,19 93,201.57  9.11 1,73 

5.  SPT-1 39,0539 0,03 11,80 2 0,9 24,89 114,919.27  11.23 279,5

2 

6.  SPT-7 40,7963 0,07 0,22 0,1 0,5 0,03 70,093.90  6.85 0,21 

7.  SPT-8 39,0539 0,02 0,16 0,5 0,5 0,03 17,287.38  1.69 0,05 

8.  SPT-4 39,0539 0,03 1,10 0,5 0,5 0,32 90,756.01  8.87 2,84 

9.  SPT-9 40,7963 0,12 0,22 0,00

1 

1 0,00 40,465.21  3.95 0 

10.  SPT-5 40,7963 0,18 0,16 0,5 0,5 0,29 13,874.69  1.36 0.39 

 Jumlah       1,023,507.1

6  

100.0

0 

352,9

8 

 

Kondisi curah hujan di DAS Kampar  berdasarkan jumlah curah hujan tahunan  

tergolong tinggi 3047 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 140 hari   dan semua bulan 

dalam setahun curah hujannya > 100 mm. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Mohr 

daerah studi tergolong daerah basah, dimana tidak ada satupun bulan yang hujannya 

kurang dari 60 mm (tergolong bulan kering). Dari hasil olahan data curah hujan pada 

masing-masing stasiun curah hujan di DAS Kampar Hulu ternyata semua bulan curah 

hujannya >100 mm yang tergolong basah (Ia). Hal ini berpeluang lahan terbuka untuk 

usahatani sangat besar sehingga kemungkinan lahan mengalami erosi juga besar. 

Erodibilitas tanah di DAS Kampar Bagian Hulu termasuk sedang, yaitu rata-rata 

0,30. Penyebaran kelas kepekaan ini mencapai luas 770,743.46 ha (75.26 % dari luas 

DAS). Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erodibilitas tanah (mudah tidaknya tanah 

tererosi) di DAS Kampar Bagian Hulu adalah: (1) Tekstur tanah berkisar halus sampai 

agak kasar (liat sampai lempung berpasir).Tanah bertekstur halus tahan terhadap erosi 

karena adanya kohesi yang tinggi antar partikel. Begitu juga dengan bertekstur kasar akan 

tahan terhadap erosi karena mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi, sedangkan tanah 

bertekstur debu atau pasir halus mudah terangkut oleh aliran permukaan; (2) Struktur tanah 

adalah granular, gumpal, dan lepas. Tanah-tanah yang berstruktur granular dan lepas lebih 

terbuka dan lebih sarang dan akan menyerap air lebih cepat, dan dengan demikian, 

menurunkan laju aliran permukaan dan erosi; (3) Bahan organik tanah berharkat sedang 

sampai sangat tinggi. Kandungan bahan organik tersebut cenderung memperbaiki struktur 

disamping menjaga stabilitas struktur; (4) Permeabilitas tanah bervariasi dari sangat lambat 

sampai cepat. Tanah-tanah yang mempunyai permeabilitas cepat menaikan laju infiltrasi, 

dan dengan demikian, menurunkan laju aliran permukaan; dan (5) Kedalaman efektif 

berkisar antara dalam sampai sangat dalam, sehingga mampu menyerap air lebih banyak 

dan tentunya menurunkan laju aliran permukaan. 

Topografi DAS Kampar Bagian Hulu sebagian besar dicirikan dengan dataran yang 

mengarah ke barat laut. Dataran ini mempunyai kemiringan yang datar (25,99% dari luas 

DAS) yaitu berupa rawa belakang, crevase splay, sisi kubah, kubah gambut, dan dataran 

(Tabel 4). Drainase pada daerah datar bervariasi dari sedang sampai jelek. Kemiringan 
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yang lebih besar tersebar pada dataran yang berombak sampai bergelombang dengan 

luasan sedikit, drainase umumnya baik. Ketinggian wilayah berkisar antara 20-500 meter 

dari atas muka laut. Menurut Kartasapoetra (2005) bahwa semakin panjang lereng pada 

tanah akan semakin besar pula kecepatan aliran air di permukaannya sehingga pengikisan 

terhadap bagian-bagian tanah semakin besar. Semakin panjang lereng suatu lahan 

menyebabkan semakin banyak air permukaan yang terakumulasi, sehingga aliran 

permukaan menjadi lebih tinggi kedalaman maupun kecepatannya. 

Intervensi masyarakat dalam pemanfaatan dan manipulasi terhadap hutan di DAS 

Kampar Bagian Hulu sudah tidak terhindarkan lagi. Hal ini diindikasikan hampir tidak 

adanya luasan kawasan hutan yang ideal berperan menjaga kesinambungan fungsi DAS, 

sebaliknya luasan areal-areal semak belukar, kebun, ladang, pemukiman, dan lahan terbuka 

mencapai 56,35 % dari luas DAS, sisanya sebagian besar sudah berupa hutan sekunder. 

 

 
Gambar 1. Peta Besar Erosi di DAS Kampar Bagian Hulu 

 

Besar erosi di DAS Kampar bagian hulu berdasarkan kontribusi luasan tiap unit 

lahan  adalah 352,98 ton/ha/tahun  dengan tingkat bahaya erosi pada kategori berat.  

Tingkat bahaya erosi menunjukkan potensi erosi yang terjadi di DAS Kampar bagian hulu. 

Penyebabnya adalah penutupan lahan pada setiap  unit lahan. Berdasarkan luas 

penggunaan lahan, jenis penggunaan lahan di DAS Kampar Hulu di dominasi oleh karet, 

kelapa sawit dan hutan sekunder. Untuk kebun karet dan kelapa sawit  tutupan tanah  

dengan kerapatan rendah  dan ada kebun karet yang tidak ada tanaman penutup tanah.  

Berdasarkan nilai T (Arsyad, 2006) yaitu nilai erosi yang diperkenankan, untuk 

DAS Kampar Hulu berkisar antara 0,2 sampai 2,5 ton/ha/tahun, hal ini menunjukkan besar 

bahaya erosi di DAS Kampar  bagian Hulu lebih tinggi dari besar erosi yang 

diperkenankan, sehingga seluas 403,851 ha atau 39,46 % lokasi untuk  penanganan segera 

pengendalian erosi di DAS Kampar  bagian Hulu. 

   Oleh karena itu, untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan timbulnya 

masalah, benturan atau persaingan antar kegiatan dalam suatu DAS, diperlukan suatu 

rencana pengembangan yang komprehensif dan terpadu (Asdak, 2004). Betapapun 

sukarnya penyusunan rencana ini, hanya dengan cara inilah tujuan kegiatan tersebut dapat 

di capai, tanpa atau dengan benturan yang minimal. Di dalam perencanaan yang demikian, 

berbagai aspek yang mempengaruhi pengelolaan DAS seperti sifat tanah, karakteristik 

ISBN 978-602-51349-0-6



 

 37 PROSIDING 

Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2017 

 

hidrologi DAS, potensi yang dapat dikembangkan guna memberikan konstribusi di bidang: 

pangan, industri, pertambangan, penyediaan air untuk irigasi, industri dan air minum, 

maupun kemungkinan terjadinya banjir, erosi, sedimentasi dan lainnya, harus di 

perhitungkan. Demikian pula faktor sosial ekonomi seperti kependudukan, tingkat 

pendapatan, pemasaran hasil, kelembagaan, pelayanan dibidang pendidikan dan 

sebagainya juga perlu diperhatikan. 

 Pengaturan penggunaan lahan di Indonesia berlandaskan beberapa peraturan 

perundangan yang berlaku, antara lain UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, 

SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan SK Menteri Pertanian No. 

683/Kpts/UM/8/ 1981. Untuk kepentingan konservasi tanah, kedua SK Menteri Pertanian 

tersebut masih relevan dipergunakan, yang mengatur penggunaan lahan menjadi 5 

kelompok peruntukan lahan, yaitu: kawasan lindung, kawasan penyangga, budidaya 

tanaman tahunan, budidaya tanaman semusim, dan permukiman. Bersempena dengan 

upaya pengendalian erosi, maka penanggulangan permasalahan krisis sumberdaya air 

(fluktuasi aliran sungai, debit banjir, dan ketersediaan air) dalam proyeksinya agar dapat 

menanggulanggi permasalahan fisik dan sosial ekonomi di DAS Kampar bagian hulu 

dilakukan dengan berbagai kegiatan pengendalian erosi dan pengaturan penggunaan lahan. 

Berdasarkan nilai tingkat bahaya erosi, solum tanah, kemiringan, dan penutupan lahan, 

maka dapat ditentukan jenis dan bentuk perlakuan atau kegiatan pengendalian erosi dan 

pengaturan penggunaan lahan seperti pada Tabel 3 dan Gambar 2 peta rekomendasi 

pengendalaian erosi. 

 

 
Keterangan: V 1 = Pengkayaan Tanaman; V 2 = Suksesi Alami; V 3 = Reboisasi; V 4 = 

Social Forestry; V 5 = Aneka Usaha Kehutanan; V 6 = Pergiliran Tanaman; V 7 = 

Pengolahan Tanah Minimal; V 8 = Grass Barrier/Alley Cropping; V 9 = Penghijauan; V 

10 = Agroforestry; V 11 = Hutan Rakyat; V 12 = Tanaman Tahunan; V 13 = 

Wanafarma/Wanatani; V 14 = Penghijauan Lingkungan; T 2 = Teras 
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KESIMPULAN 
1. Besar erosi aktual tertimbang yang terjadi di DAS Kampar Bagian Hulu adalah 

sebesar 352,98 ton/ha/tahun,  termasuk dalam kategori tingkat bahaya erosi berat. 

Tingkat Bahaya Erosi yang terjadi ini mencapai 12% dari 1,023,507.16 ha luas DAS 

Kampar  Bagian Hulu. 

2. Pola tanam perkebunan kelapa sawit dan karet  merupakan usahatani dominan di 

kawasan DAS Kampar bagian hulu dan tingkat adopsi petani terhadap teknologi 

konservasi teknik vegetatif dikategorikan kecil .  

3. Pengendalian erosi ditentukan dengan cara mengubah atau memperbaiki pengelolaan 

tanaman dan teknik konservasi tanah secara terpadu pada setiap unit lahan   Sasaran 

lokasi yang segera penanganannya adalah seluas 403,851 ha atau 39,46 % dari luas 

DAS Kampar  Bagian Hulu.  
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