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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perubahan tata guna lahan seperti konversi lahan hutan menjadi lahan non 

hutan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan erosi dan aliran permukaan. 

Pada hakekatnya semua wilayah di permukaan bumi adalah digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan lahan bagi manusia. Namun, dalam pemanfaatan lahan 

perlu dimengerti dengan baik karakteristik lahannya. Penurunan kesuburan tanah 

dapat menyebabkan penurunan produktifitas sumberdaya alam dan pertanian. 

Dalam keadaan seperti ini, jika tekanan utama bidang kehutanan terfokus pada 

peningkatan produksi, maka laju erosi tanah akan meningkat di segala belahan 

bumi. Laju erosi tanah hebat juga terjadi pada sebagian besar lahan pertanian 

dunia, dan masalah ini terus meningkat karena tanah menjadi marjinal dengan 

makin berkurangnya mulsa yang tertinggal pada lahan.  

Peningkatan erosi juga dapat menyebabkan menurunnya umur guna waduk 

karena adanya sedimentasi yang terbawa oleh aliran permukaan, yang 

menyebabkan pendakalan sungai sehingga pada musim penghujan terjadi banjir 

akibat dari kurangnya daya tampung badan sungai terhadap jumlah aliran 

permukaan yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar air 

menghilang dalam bentuk aliran permukaan yang sangat cepat. Selain mengurangi 

produktifitas lahan dimana erosi terjadi, erosi tanah juga menyebabkan problem 

lingkungan yang serius di daerah hilirnya sehingga akan mengganggu siklus 



2 

 

 

 

hidrologi dan mengurangi kemampuannya untuk irigasi, pembangkit listrik, 

perikanan, navigasi, dan rekreasi. 

Peran dan fungsi Kota Batu menurut rencana tata ruang dan wilayah yang 

direncanakan dari tahun 2009 hingga 2029 digunakan sebagai daerah yang 

memiliki kawasan lindung dan konservasi. Menjadi suatu pertimbangan utama 

dimana Kota Batu sebagai hulu DAS Brantas khususnya Kecamatan Bumiaji 

memiliki peranan penting sebagai daerah penyangga dan sumber resapan mata air 

yang ada di Kota Batu, yang tidak hanya digunakan oleh warga Kota Batu tapi 

juga daerah – daerah lain di sepanjang aliran DAS Brantas. Desa Sumber Brantas 

merupakan daerah penyangga bagi kawasan Tahura Raden Soerjo Kota Batu. 

Namun Desa Sumber Brantas tercatat sebagai salah satu titik lahan kritis di Kota 

Batu karena sebagian besar penggunaan lahannya adalah untuk pertanian 

hortikultura yang memiliki tingkat erosi yang sangat peka atau sangat tinggi 

karena pola tanam yang ada di lahan pertanian ini kurang tepat. Banyaknya 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh erosi yang disebabkan terjadinya 

perubahan kawasan ekosistem hutan membuat para pakar konservasi mencari 

suatu cara untuk mengetahui laju erosi di suatu kawasan. Kajian dibidang erosi ini 

dibutuhkan untuk mengetahui apakah erosi yang terjadi sudah berada pada tingkat 

yang mengkhawatirkan atau belum sehingga pihak manajemen dapat melakukan 

tindakan penanggulangan dan pencegahan. 

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap 

laju erosi tanah, maka perlu dilakukan tindakan pemantauan. Pemantaun 

dilakukan secara periodik untuk mengetahui kecenderungan perubahan dampak 
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sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan lebih lanjut. Untuk 

itu perlu dilakukan penelitian, salah satunya adalah meneliti laju erosi pada area 

pertanian yang dipengaruhi oleh lima faktor yaitu iklim, manajemen tanaman, 

kelerengan, tanah, dan manusia yang berada pada areal hutan lindung yang dapat 

menimbulkan dampak bagi terjadinya erosi tanah.  

1.2 Permasalahan  

Perkembangan Kota Batu yang pesat karena prospek pariwisata, hasil 

perkebunan dan pertanian menyebabkan pertambahan penduduk tinggi. Desakan 

kebutuhan lahan, baik untuk pertanian maupun non pertanian telah mengakibatkan 

penduduk yang tinggal di kawasan lindung Desa Sumber Brantas memanfaatkan 

daerah perbukitan yang rawan longsor.  

Kawasan hutan lindung merupakan daerah yang setiap tahunnya terdapat 

alih fungsi lahan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan dan pertanian untuk 

tanaman sayuran. Dari permasalahan tersebut dapat diindikasi perubahan 

penggunaan lahan akan mempengaruhi debit puncak banjir yang terdapat di outlet 

DAS Brantas Hulu. Pola-pola pemanfaatan alih fungsi lahan kawasan lindung 

yang ada di Desa Sumber Brantas beragam dari aspek jenis pemanfaatannnya, 

seperti pertanian, pemukiman, bangunan. Apabila kegiatan ini dilakukan secara 

terus menerus menyebabkan dampak yang lebih buruk pada suatu lahan.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentuan alternatif arahan penentuan fungsi kawasan dan teknik 

konservasi tanah yang optimal untuk mengurangi tingkat erosi. 
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2. Mengetahui perbedaan besarnya laju erosi pada perubahan penggunaan 

lahan pada kawasan hutan lindung dengan lahan pertanian yang 

menerapkan teknik konservasi tanah dan air.  

3. Mengembangkan teknik terbaru pendugaan erosi dan sedimentasi berbasis 

model hidrologi modern yang berdasarkan ilmu erosi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan mengetahui tingkat erosi pada area yang mengalami perubahan 

tata guna lahan maka diketahui kriteria tingkat kekritisan lahan, sehingga 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan 

kebijakan pemerintah tentang perubahan fungsi atau tata guna lahan yang 

diterapkan pada kawasan lindung, areal perbukitan yang rawan erosi kaitannya 

dengan ancaman erosi dan kelas kemampuan lahan serta usaha konservasinya. 

Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengelolaan hutan lindung dan arahan fungsi kawasan terutama di Kota Batu.  

 


