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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Banjir 

Daerah banjir merupakan suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air 

dan di Indonesia sudah tercatat hampir setiap musim hujan terjadi banjir, sudah 

banyak upaya yang dilakukan oleh sebagian banyak penduduk Indonesia namun 

banjir selalu saja datang. (Hamid 2008). 

Menurut Purwanto (2007), tipologi daerah banjir dibagi menjadi 4 bagian 

yaitu (1) daerah pantai yang mana daerah ini mempunyai elevasi permukaan tanah 

yang lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata sehingga 

pada daerah pantai ini merupakan dataran yang dapat dikata rawan banjir. (2) 

daerah dataran banjir (floodplain area) yang mana daerah ini merupakan daerah di 

kanan-kiri sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga 

aliran air menuju sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah tersebut rawan 

terhadap banjir. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang 

sangat subur sehingga merupakan daerah pengembangan seperti perkotaan, 

pertanian, pemukiman dan pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, industri, 

dan lain sebagainya. (3) daerah sempadan sungai yaitu merupakan kawasan rawan 

banjir yang biasanya masyarakat setempat memanfaatkan daerah ini sebagai 

tempat hunian dan kegiatan usaha lainnya sehingga apabila terjadi banjir akan 

menimbulkan dampak bencana yang membahayakan jiwa dan harta benda. (4) 

daerah cekungan yang mana daerah ini merupakan daerah yang relatif cukup luas 

baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Apabila penataan kawasan tidak 

terkendali dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat menjadi daerah rawan 

banjir karena daerah ini memiliki bentuk seperti cekungan yang mana cekungan 

tersebut mampu berisi air apabila terjadi air berlebihan. 

Penyebab terjadinya banjir dari faktor alam yaitu karena curah hujan yang 

cukup tinggi pada bagian hulu dan tengah DAS, serta faktor non-alam yaitu 

adanya penggunaan lahan yang tidak mengacu pada konservasi tanah dan air 

sehingga apabila terjadi hujan yang cukup lebat pada bagian hulu dan tengah serta 

kondisi penggunaan lahannya tidak terdapat tindakan konservasi terhadap tanah,  

maka dapat dipastikan air hujan yang seharusnya diserap tanah berubah menjadi 
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aliran permukaan yang nantinya akan terakumulasi pada bagian hilir, dan apabila 

akumulasi air pada daerah hilir cukup banyak dan tidak dapat tertampung lagi 

oleh sungai maka akan terjadi banjir pada daerah hilir. 

2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 

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

mengalirkan air yang berasal dari hujan ke danau atau ke laut secara alami (UU 

No. 7 Tahun 2004). 

DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh 

punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan yang 

kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan 

tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA) atau catchment area yang 

merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam 

(tanah, air dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya 

alam (Asdak, 2001). 

Purwanto (2007) menyebutkan bahwa DAS terdiri dari tiga bagian yaitu 

bagian hulu, tengah, dan hilir yang mana masing-masing bagian tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, yaitu : 

a. Bagian hulu terdiri dari : Torent dan Braided river. 

 Torent, yaitu bagian sungai yang memiliki kelerengan sangat curam, 

lapisan batuan dasar masih belum lapuk dan aliran permukaan atau run 

off yang dapat dikatakan deras. Curamnya kelandaian aliran air 

mengakibatkan tingginya kecepatan aliran air yang menyebabkan daya 

gerus terhadap dasar permukaan dan kapasitas pengangkutan sedimen 

menjadi lebih besar. 

 Braided river, yaitu bagian sungai yang memiliki angkutan sedimen 

dari bagian atas sungai sehingga pada bagian sungai ini terdapat 

pengendapan sedimen yang semakin lama akan menyebabkan 

peninggian dan perlahan akan terus dibawa hingga daerah hilir yang 

penampang sungainya cenderung lebih datar. 
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b. Bagian tengah (sungai alluvial), pada umumnya arus yang melewati 

bagian ini berkurang atau melemah sehingga material yang terangkut 

merupakan produk fregmentasi dari butir-butir besar mengalir pada ruas 

hulu sungai, pada saat aliran mencapai dataran yang landai dan rendah 

kecepatan aliran menjadi sangat rendah pula dan menyebabkan terjadinya 

mengendapan sedimen dalam jumlah yang besar, tetapi pada saat debit air 

menjadi besar kapasitas alur tidak akan cukup melewatkan air sehingga 

akan terjadi peluapan. Sebagian air yang meluap akan tetap menggenang 

membentuk cekungan banjir, sedangkan sebagian material yang terbawa 

luapan air banjir akan tertinggal pada bantaran sungai dan akan 

meninggikan bantaran sungai menjadi dataran alluvial yang subur, 

kemudian sebagian besar meterial sedimentasi lainnya memasuki alur 

kembali dan bergabung sebagai sedimen yang tetap mengalir hingga hilir 

sungai. 

c. Bagian hilir, merupakan bagian dari sungai alluvial tetapi pada bagian 

sungai ini dipengaruhi aktivitas laut misalnya seperti pasang surut air laut 

sehingga debit air pada sungai ini cenderung lebih tinggi pada saat musim 

penghujan bersamaan dengan air pasang besar yang terjadi pada saat bulan 

purnama atau pada saat ketinggian air maksimum, sehingga air pada 

bagian sungai ini berpotensi sebagai daerah banjir. Ketinggian air pasang 

dikenal dua macam yaitu : 

 Pasang purnama (spring tide), yaitu ketinggian air pasang yang terjadi 

karena superposisi gaya gravitasi bumi dan bulan pada saat purnama 

terhadap air laut sebagai ketinggian pasang maksimum. 

 Pasang perbani (neap tide) yang terjadi karena superposisi gaya 

gravitasi bumi dan bulan terhadap air laut pada kedudukan bulan 

perbani sehingga ketinggian air laut di sebut pasang minimum. 

2.2.1 Ekosistem Daerah Aliran Sungai 

Suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling 

berinteraksi membentuk satu kesatuan yang disebut ekosistem. Ekosistem 

mempunyai sifat tertentu tergantung pada jumlah dan jenis komponen yang 
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menyusunnya. Besar kecilnya ukuran ekosistem tergantung pada pandangan dan 

batas yang diberikan pada ekosistem tersebut dan menurut Asdak (2001), DAS 

dapat dikatakan sebagai ekosistem. 

Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling 

berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur dan kompleks. Dalam 

mempelajari ekosistem DAS, biasanya DAS dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian hulu, tengah dan hilir. 

Secara biogeofisik, daerah hulu DAS dicirikan oleh beberapa hal yaitu : 

1. Merupakan daerah konservasi, yang mempunyai kerapatan drainase lebih 

tinggi yang jenis vegetasi pada umumnya yaitu tegakan hutan. 

2. Merupakan daerah kemiringan lereng yang lebih besar dari 15%, yang 

bukan merupakan daerah banjir. 

3. Merupakan daerah yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oleh 

pola drainase. 

Sedangkan daerah hilir DAS, secara biogeofisik dicirikan oleh beberapa 

hal yang diantaranya yaitu : 

1. Merupakan daerah pemanfaatan, yang mana kerapatan drainasenya lebih 

kecil dibandingkan dengan daerah hulu DAS dan jenis vegetasi dominan 

tanaman pertanian. 

2. Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang lebih kecil hingga 

sangat kecil kurang dari 8%, yang merupakan daerah banjir atau genangan 

air. 

3. Merupakan tempat yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oleh 

bangunan irigasi. 

DAS bagian tengah merupakan daerah transisi dari karakteristik 

biogeofisik DAS bagian hulu dan hilir. 

 

 

 

 



9 
 

 
 

Ekosistem DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena 

mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Perlindungan 

tersebut yaitu dari segi fungsi tata air. Oleh karena itu, daerah DAS bagian hulu 

sering kali menjadi fokus dari perencanaan pengelolaan DAS mengingat bahwa 

dalam suatu DAS, daerah hulu dan hilir mempunyai hubungan biogeofisik 

(Gambar 3) melalui daur hidrologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan Biogeofisik antara Daerah Hulu, Tengah dan Hilir 

(Asdak, 2001) 

 

Aktifitas perubahan lansekap termasuk perubahan tataguna lahan atau 

pembuatan bangunan konservasi yang dilaksanakan pada daerah hulu DAS yang 

tidak hanya memberikan dampak pada daerah berlangsungnya kegiatan perubahan 

tataguna lahan pada daerah hulu namun akan memberikan dampak pada daerah 

hilir DAS dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta 

material terlarut dalam sistem aliran air lainnya. 

Aktifitas penebangan hutan (logging) atau deforestasi yang dilakukan di 

daerah hulu DAS dalam luasan tertentu, akan memberikan dampak dalam bentuk 

meningkatnya hasil air karena aktifitas tersebut juga dapat meningkatkan 

terjadinya erosi akibat pembukaan permukaan tanah. Cara bercocok tanam yang 

mengabaikan kaidah-kaidah konservasi di daerah hulu akan meningkatkan erosi 

yang pada gilirannya akan menurunkan produktifitas suatu lahan pertanian. 

Berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan di 

daerah hulu tersebut akan menimbulkan dampak terhadap DAS pada bagian 
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tengah dalam bentuk penurunan kapasitas simpan waduk yang pada akhirnya 

dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air irigasi. 

2.2.2 Daur Hidrologi 

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya baik 

cairan, gas dan padat baik di dalam dan di atas permukaan tanah. Termasuk pula 

dalam penyebaran daur dan perilaku air, sifat-sifat fisika dan kimia air, serta 

hubungannya dengan unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri (Asdak, 2001). 

Air di bumi mengalami suatu siklus melalui serangkaian peristiwa yang 

berlangsung terus-menerus, dimana kita tidak tahu kapan dan darimana berawal 

serta berakhirnya peristiwa tersebut. Serangkaian peristiwa tersebut dinamakan 

siklus atau daur hidrologi (Gambar 4). Daur hidrologi adalah perjalanan air dari 

permukaan laut ke atmosfer bumi yang kemudian ke permukaan tanah dan 

kembali lagi menuju laut yang mana siklus tersebut tidak pernah ada hentinya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Daur Hidrologi (Wibowo, 2005) 

Dalam siklus hidrologi seperti pada gambar di atas terdapat hubungan 

antara beberapa macam proses yaitu proses evaporasi, presipitasi, limpasan 

permukaan, infiltrasi dan perkolasi. 

Dalam daur hidrologi, energi panas matahari dan faktor-faktor iklim 

lainnya menyebabkan terjadinya evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah, di 

laut dan badan-badan air lainnya. Uap air sebagai hasil proses evaporasi akan 

menjadi awan dan terbawa oleh angin melintasi daratan yang bergunung maupun 

datar. Presipitasi yang terjadi karena adanya tabrakan antara butir-butir uap air 

yang berbentuk awan akibat desakan air dapat berbentuk hujan yang kemudian 
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akan jatuh ke permukaan tanah yang nantinya akan menimbulkan limpasan 

permukaan dan akan mengalir kembali ke laut. Dalam usahanya untuk mengalir 

kembali ke laut, beberapa air diantaranya masuk ke dalam tanah yang disebut 

infiltrasi dan bergerak terus ke bawah permukaan tanah, yakni ke dalam daerah 

jenuh yang disebut perkolasi (Soemarto, 1987). 

Limpasan permukaan dan kehilangan tanah merupakan salah satu aspek 

yang dapat dikaji dalam mempelajari perubahan fungsi hidrologi DAS sebagai 

akibat dari perubahan kerapatan vegetasi penutup tanah. 

Wibowo (2005), menyatakan bahwa ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi besarnya air limpasan yaitu faktor yang berkaitan dengan 

karakteristik hujan dan faktor yang berkaitan dengan sifat fisik DAS. Faktor-

faktor yang berkaitan dengan curah hujan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis presipitasi, misalnya hujan. 

2. Intensitas curah hujan bila melebihi kapasitas infiltrasi maka air limpasan 

permukaan akan meningkat sesuai dengan peningkatan intensitas hujan, 

lamanya hujan dalam daerah pengaliran akan menurunkan kapasitas 

infiltrasi, curah hujan terdahulu dan kelembaban tanah yang mana bila 

kelembaban pada lapisan tanah atas tinggi maka kapasitas infiltrasi kecil 

serta arah pergerakan curah hujan. 

3. Kondisi meteorologi lainnya, seperti kecepatan angin, kelembaban relatif 

dan tekanan udara rata-rata. 

Faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat fisik DAS, adalah : 

1. Penggunaan lahan seperti penutupan lahan berupa hutan akan menaikkan 

kapasitas infiltrasi. 

2. Kondisi topografi daerah pengaliran, seperti elevasi, kemiringan dan jenis 

tanah. 

3. Faktor-faktor lainnya, seperti jaringan sungai dan drainase buatan. 

Dalam daur hidrologi, masukan berupa curah hujan akan didistribusikan 

melalui beberapa cara, yaitu air lolos (throughfall), aliran batang (stemflow), dan 

air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi 

air larian, evaporasi dan air infiltrasi. Gabungan evaporasi uap air hasil proses 
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transpirasi dan intersepsi dinamakan evapotranspirasi. Sedangkan air larian dan 

air infiltrasi akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran (idischange). 

Dalam hubungannya dengan sistem hidrologi, DAS mempunyai 

karakteristik yang spesifik serta berkaitan erat dengan unsur utama DAS yaitu 

jenis tanah, tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng. 

Pengetahuan tentang proses-proses hidrologi yang berlangsung dalam ekosistem 

DAS bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya air dalam skala DAS seperti 

dalam penelitian pencegahan banjir ini. 

2.3 Klasifikasi Kemampuan Lahan 

Klasifikasi kemampuan (kapabilitas) lahan merupakan klasifikasi potensi 

kecocokan lahan untuk penggunaan berbagai sistem penanaman pertanian secara 

umum (Rayes, 2007). Pengelompokan ke dalam kelas kemampuan lahan 

didasarkan pada besarnya faktor pembatas yaitu kendala atau penghambat. Dalam 

klasifikasi kemampuan lahan ini, tanah atau lahan dikelompokkan ke dalam kelas 

menggunakan huruf romawi yaitu romawi I sampai dengan VIII (Tabel 1). Tanah 

dalam kelas I tidak memiliki pembatas utama bagi pertumbuhan tanaman, 

sedangkan tanah yang termasuk dalam kelas VIII memiliki pembatas yang sangat 

berat sehingga tidak memungkinkan untuk pertanian atau penanaman tanaman 

secara komersial. 

Tabel 1. Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan dengan Intensitas dan  

Macam Penggunaan Lahan (Arsyad, 1989) 
 

KELAS 

KEMAMPUAN 

LAHAN 

HUTAN PENGEMBALAAN PERTANIAN 

LINDUNG / 

CAGAR ALAM 

PRODUKSI 

TERBATAS 

TERBATAS SEDANG INTENSIF TERBATAS SEDANG INTENSIF SANGAT 

INTENSIF 

I          

II          

III          

IV          

V          

VI          

VII          

VIII          
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Tanah pada kelas I sampai kelas IV adalah tanah atau lahan yang sesuai 

digunakan untuk tanaman pertanian pada umumnya (baik tanaman semusim 

maupun tanaman tahunan), rumput makan ternak, padang rumput maupun hutan 

alami. Tanah pada kelas V, VI dan VII tidak sesuai untuk pertanian, melainkan 

sesuai untuk padang rumput, tanaman pohon atau vegetasi alami lainnya. Pada 

batas-batas tertentu, tanah kelas V dan VI dapat menghasilkan dan 

menguntungkan untuk beberapa jenis tanaman tertentu saja seperti tanaman 

hortikultura (baik buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias) asalkan disertai 

dengan manajemen dan tindakan konservasi tanah dan air yang tepat. Tanah 

dalam kelas VIII harus dibiarkan dalam keadaan alami. Berdasarkan Arsyad 

(1989), berikut dijelaskan tentang kelas-kelas kemampuan lahan dibawah ini : 

1. Kelas I. 

Bagi usaha pertanian, tanah-tanah yang digolongkan dalam kelas ini dapat 

dikatakan hanya sedikit atau bahkan hampir tidak memiliki hal-hal yang 

mengecewakan, yang artinya batasan-batasan bagi pendayagunaannya hampir 

tidak ada karena kondisi tanah pada kelas ini sangat baik. Sebagian besar 

tanah kelas I memiliki kelerengan datar yaitu 0-8% dengan solum tanah baik, 

merupakan tanah yang subur, tidak memperlihatkan gejala-gejala erosi 

geologis, memiliki curah hujan dan musim yang cocok bagi semua teknik 

pertanaman dan jenis tanamannya. Tanah dengan penciri seperti yang 

disebutkan di atas tidak akan mengalami masalah peluapan air atau banjir 

pada waktu musim penghujan karena memiliki drainase yang cukup baik. 

Pemanfaatan tanah kelas ini sangat baik bila dilakukan tindakan seperti 

pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan konservasi tanah dan air, 

pemupukan yang tepat dan seimbang serta teknik penanaman crop rotation. 

2. Kelas II. 

Penggunaan tanah kelas II ini juga diperuntukkan untuk usaha pertanian 

dengan perlakuan yang praktis dan ringan karena berbeda dengan tanah kelas I 

yaitu tanah kelas ini sudah mulai menampakkan adanya gejala-gejala erosi 

seperti adanya perubahan kemiringan tanah antara 5-8%, solum tanah yang 

agak dangkal, tingkat kesuburan tanah sedang, kadang-kadang mengalami 
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luapan air atau banjir yang bersifat merusak dan keadaan iklim sedikit kurang 

sesuai bagi tanaman tertentu dan pengelolaan. Tanah-tanah dalam kelas ini 

dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang rumput, padang 

pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam. 

3. Kelas III. 

Tanah pada kelas ini apabila akan dimanfaatkan sebagai tanah pertanian harus 

lebih ditingkatkan segala tindakan dan perlakuan yang baik dibandingkan 

dengan tindakan dan perlakuan pada tanah kelas II, hal tersebut dikarenakan 

tanah kelas III ini mengalami kerusakan yang meningkat dibandingkan dengan 

tanah kelas II yaitu bertambahnya kemiringan tanah antara 15% hingga 25%, 

tanah lebih peka terhadap erosi, seringkali mengalami banjir, permeabilitas 

tanah rendah, kesuburan tanah juga rendah dan hambatan iklim yang cukup 

sedang. Tanah kelas III ini dapat digunakan untuk penanaman tanaman 

semusim, padang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung dan suaka 

margasatwa. Perlu dilakukan juga pembuatan teras-teras, teknik penanaman 

secara garis kontur serta perlakuan-perlakuan lain yang bertujuan untuk 

pengawetan tanah dan air, pengendalian erosi serta untuk meningkat 

produktifitas pertanian. 

4. Kelas IV. 

Tanah kelas IV ini masih dapat dimanfaatkan sebagai tanah pertanian dalam 

arti tidak dipaksakan, akan tetapi pada batas-batas tertentu tidak boleh 

dilampaui. Ciri-ciri tanah pada kelas ini adalah memiliki lereng yang sangat 

terjal dan tekstur tanah yaitu pasir atau lempung. Sebaiknya tanah pada kelas 

ini diusahakan untuk ditumbuhi tanaman penutup yaitu rerumputan atau 

tanaman legume. Pembuatan parit atau saluran pembuangan air sebagai 

penghambat aliran permukaan sangat diperlukan. Pada umumnya tanah kelas 

IV ini telah mengalami erosi, memiliki iklim yang ekstrim, sering tergenang, 

kelembaban tanah yang rendah dan berada pada kemiringan 25-35%. 
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5. Kelas V. 

Tanah-tanah dalam kelas V tidak atau sedikit memiliki bahaya erosi, tetapi 

memiliki pembatas lain yang sulit dihilangkan sehingga pilihan penggunaan 

lahannya sangat terbatas, yaitu sangat cocok untuk padang rumput, padang 

pengembalaan, hutan produksi dan suaka-alam. Ciri-ciri dari tanah kelas ini 

antara lain yaitu memiliki topografi yang sangat datar atau hampir datar, 

tergenang air, sering dilanda banjir dan memiliki iklim yang kurang 

mendukung. 

6. Kelas VI. 

Tanah-tanah dalam kelas ini memiliki penghambat yang berat sehingga tanah 

pada kelas ini tidak sesuai untuk pertanian. Penggunaan tanah yang cocok 

hanya terbatas untuk padang rumput atau padang pengembalaan, hutan 

produksi atau cagar alam saja. Tanah pada kelas ini memiliki lereng yang 

curam, bahaya erosi yang cukup berat, zona perakaran dangkal, selalu 

berlebihan air atau banjir, kapasitas penahan air rendah dan iklim yang sangat 

tidak mendukung. 

7. Kelas VII. 

Tanah yang termasuk dalam kelas ini yaitu tanah-tanah yang memiliki 

kelerengan >45% dengan keadaan tanah yang cukup tererosi parah dan 

memiliki iklim yang tidak mendukung. Tanah kelas VII ini tidak sesuai untuk 

pertanian dan penggunaannya sangat terbatas untuk padang rumput, hutan 

produksi dan suaka-alam. 

8. Kelas VIII. 

Tanah-tanah pada kelas ini sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami. Tanah 

dalam kelas ini memiliki erosi dan bahaya erosi yang sangat tinggi, iklim 

sangat sekali tidak mendukung, tanah selalu basah, berbatu dan kapasitas 

menahan air sangat rendah sekali. 
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2.4 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Kegiatan pengelolaan DAS sudah dilaksanakan pada berbagai belahan 

bumi lebih dari satu abad, namun masih terdapat kelemahan yang mendasar dalam 

hal penetapan kriteria dan indikator fungsi hidrologi DAS (Van Noordwijk, 2004). 

Pengelolaan DAS adalah proses pengaturan DAS yang meliputi proses 

merencanakan, membangun dan mengendalikan keseimbangan ketersediaan 

sumber daya air, ketersediaan lahan, serta kebutuhan terhadap air dan lahan untuk 

kebutuhan hidup manusia. Usaha pengawetan tanah dan air dengan kata lain 

sebagai usaha pencegahan dan pengendalian pengikisan serta pengangkutan 

bagian-bagian tanah yang merupakan satu kesatuan atau bagian dari pengelolaan 

DAS harus menjangkau beberapa prinsip, yaitu : 

1. Mengusahakan kondisi agar kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah tetap 

besar, dengan demikian maka jumlah aliran air permukaan dapat 

diturunkan. 

2. Mengusahakan kondisi agar laju atau kecepatan aliran air permukaan 

dapat dikurangi, dengan demikian daya kikis atau daya gesek terhadap 

permukaan tanah dapat diperkecil. 

3. Mengusahakan kondisi agar resistansi atau daya tahan tanah terhadap daya 

tumbuk atau daya penghancuran agregat-agregat tanah oleh butir-butir air 

hujan tetap ada, dengan demikian partikel-partikel tanah yang terangkut 

dan terhanyut  dapat diperkecil. 

4. Mengusahakan kondisi agar bagian-bagian tanah tertentu dapat menjadi 

penghambat atau penahan terhadap partikel-partikel tanah yang terangkut 

atau terhanyut oleh aliran air di permukaan. 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas dalam usaha pengelolaan 

DAS agar keadaan tanah tetap terkondisi dan pada kegiatan-kegiatan bercocok 

tanam mampu diwujudkan berdasarkan prinsip-prinsip itu pula, maka usaha dalam 

mengawetkan tanah di daerah DAS dalam melakukan upaya  meminimalisasi 

aliran permukaan untuk pencegahan banjir di daerah hilir dapat dilakukan  dengan 

cara vegetatif  dan cara mekanik (Kartasapoetra, 1988). 
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2.4.1 Cara Vegetatif 

1. Pergiliran Tanaman (Crop Rotation) 

Pergiliran tanaman pada umumnya diberi batasan sebagai suatu rangkaian 

kegiatan penanaman beberapa tanaman yang berbeda secara tetap atau kurang 

tetap pada suatu areal tanah tertentu. Tanaman-tanaman yang diperlukan bagi 

penanaman disini biasanya adalah tanaman pendek yang menghasilkan butiran-

butiran, rumput-rumputan, legume atau campuran rerumputan dan legume. 

Pergiliran tanaman itu sendiri adalah penanaman tanaman yang berbeda-

beda secara bergilir pada sebidang tanah dan pada kurun waktu tertentu kembali 

lagi pada tanaman semula. Pergiliran tanaman dapat berlangsung dalam periode 

setahun atau beberapa tahun tergantung pada keperluan. Tanaman yang 

dipergilirkan pada umumnya antara lain yaitu tanaman pokok seperti padi, 

gandum, kapas dengan tanaman penutup tanah yang pada umumnya dipergunakan 

jenis legume dan rumput. 

2. Penanaman dalam strip (Strip Cropping) 

Penanaman dalam strip merupakan cara bercocok tanam dengan 

bermacam-macam tanaman pada sebidang tanah, yang mana penanaman 

dilakukan dalam strip-strip yang berselingan. Pada sistem penanaman dalam strip, 

tanaman-tanaman yang ditanam yaitu tanaman pangan yang diselang-selingkan 

dengan tanaman penutup tanah atau tanaman-tanaman legume. 

Penanaman dalam strip bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

a. Menurut garis kontur, cara penanaman menurut garis kontur hanya bisa 

dilakukan pada lereng-lereng yang panjang, rata dan seragam, tanaman 

ditanam berbaris menurut garis kontur. 

b. Penanaman strip lapangan, tanaman tidak perlu ditanam mengikuti garis 

kontur asalkan membentuk strip dan ditanam memotong lereng yang 

kemudian perlu diperhatikan yaitu lebar strip harus seragam, cara 

penanaman yang demikian sangat cocok ditanam pada lahan yang 

memiliki kelerengan tidak teratur. 

c. Penanaman dalam strip penyangga, yaitu kita harus menanam tanaman 

penyangga misalnya jenis kacang-kacangan (legume) atau rerumputan 

yang biasa digunakan sebagai penutup tanah diantara tanaman pokok. 
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Dengan dilakukannya 3 cara tersebut dengan baik dan teratur, maka 3 

tujuan sekaligus dapat tercapai yaitu : 

a. Penghambatan atau pencegahan berlangsungnya pengikisan atau 

penghanyutan tanah oleh aliran air permukaan, 

b. Peningkatan hasil tanaman pangan yang dibudidayakan, dan 

c. Penambahan kesuburan tanah dengan pupuk hijau. 
 

3. Penanaman secara kontur (Contour Cropping) 

Pada tanah-tanah yang berlereng atau mempunyai kemiringan, kegiatan 

bercocok tanam atau pengolahan tanah dan pemilihan jenis tanaman harus 

memperhatikan garis kontur yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang 

mempunyai ketinggian yang sama pada suatu kemiringan, terutama agar kegiatan 

tersebut dilakukan searah dengan garis-garis kontur. 

Penanaman secara kontur adalah cara penanaman tanaman yang searah 

dengan garis kontur. Tujuan penanaman secara kontur yaitu menghambat 

kecepatan aliran permukaan, memperbesar peresapan air permukaan ke dalam 

tanah dan menghemat biaya, tenaga serta waktu. 

4. Tanaman penutup tanah 

Dalam cara vegetatif, dimanfaatkan tanaman-tanaman penutup tanah baik 

tanaman penutup tanah rendah maupun tanaman penutup tanah sedang dan tinggi. 

Tanaman-tanaman penutup tanah pada kenyataannya dapat berfungsi sebagai 

berikut : 

a. Melindungi permukaan tanah dari tumbukan butir-butir hujan yang 

mempunyai kemampuan memecahkan dan menghancurkan agregat-

agregat tanah. 

b. Memperlambat kecepatan laju aliran air permukaan yang nantinya daya 

kikis air dapat dikurangi karena terhalang oleh tanaman-tanaman 

penutup tanah. 

c. Memperkaya bahan organik tanah serta menambah besarnya porositas 

tanah. 

Terdapat banyak tanaman yang bisa digunakan untuk menutup tanah, 

pemilihan jenis tanaman ini bergantung pada habitat atau keadaan dari tanaman 
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dan pola bertanam yang digunakan, berikut ini klasifikasi tanaman yang 

digunakan untuk menutup tanah, antara lain : 

1. Tanaman penutup tanah rendah, pada umunya digunakan untuk 

melindungi tebing teras, sungai serta digunakan pada pertanaman rapat. 

a. Tanaman yang digunakan untuk melindungi tebing teras dan sungai 

yaitu Bayam Kremah (Alternathera amoena Voss), Babadotan 

(Ageratum conizoides L.), Sintrong (Erechites valerianifolia Rasim), 

Bulu Lutung (Borreria latifolia Schum) dan Calincing (Oxalis 

latifolia HBK). 

b. Yang digunakan untuk pertanaman rapat yaitu dengan menggunakan 

pola tanam rapat, misalnya tanaman Kebisin (Centrosema 

pubescens) dan Rebah Bangun (Mimosa invisa). 

2. Tanaman penutup tanah sedang, yaitu tanaman pohon berukuran agak 

tinggi dibandingkan dengan tanaman penutup tanah rendah. Untuk 

keperluan ini berbagai pola tanam bisa digunakan bergantung pada jenis 

tanamannya. 

a. Tanaman yang ditanam diantara tanaman pokok secara teratur, jenis 

tanamannya adalah Clibadium surinamense dan Euphobarium 

pallesens. 

b. Tanaman yang ditanam dengan pola tanam pagar, adalah 

Tembelekan (Lantana camara), Sisi Betook (Desmadium triflorum) 

dan Tephrosia candida. 

c. Ditanam diluar area tanaman, perannya sebagai penguat tebing dan 

sumber bahan organik yang dapat meremahkan tanah, jenis 

tanamannya adalah Lamtoro (Leucaena glauca), Tembelekan 

(Lantana camara), Ki Pahit (Tithonia sp) dan Tolak Wungu 

(Graphtophyllum pectium). 

3. Tanaman penutup tanah tinggi, pada umumnya ditumbuhkan sebagai 

tanaman pelindung yang tumbuh tinggi dengan keberadaan daun yang 

mampu melindungi bagian tanah dibawahnya dari pukulan atau tumbukan 

butir-butir air hujan sedangkan daun-daun dan ranting-ranting yang jatuh 

akan membentuk humus. 
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2.4.2 Cara Mekanik 

2.4.2.1 Pembuatan Teras (Sengkedan) 

Pembuatan teras atau sengkedan yaitu membuat bagian tanah agak tinggi 

dengan memotong arah lereng sehingga bisa menghadang atau memperkecil 

aliran permukaan. Tujuan pembuatan teras ini memberikan kesempatan kepada air 

untuk meresap ke dalam tanah, untuk keperluan ini biasanya sebelum membuat 

guludan terlebih dahulu dibuat semacam saluran air. 

1.  Teras Datar 

Teras datar dibuat pada lereng yang datar dengan kemiringan tidak lebih 

dari 3%, tujuan pembuatan teras datar untuk menahan aliran air untuk kemudian 

air diserap oleh tanah, oleh sebab itu pada teras datar dilengkapi saluran baik 

diatas maupun di bawah guludan dan untuk memperkuat guludan ditanami 

tanaman penguat (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Teras Datar (Wudianto, 1990) 

2. Teras Kridit 

Teras kridit yaitu teras yang sedemikian rupa yang digunakan pada lereng 

dengan kemiringan 3-10%, dengan tujuan untuk mempertahankan kesuburan 

tanah. Dalam pembuatan teras kridit, yang pertama kali harus dilakukan yaitu 

pembuatan guludan penguat yang sejajar dengan garis kontur, guludan penguat 

dibuat dengan jarak 5-12 meter dan harus ditanami tanaman penguat seperti 

lamtoro dan kaliandra, pada guludan pertama dan kedua sebaiknya dibuat dari 

batu-batu yang ditumpuk (Gambar 6). 
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Gambar 6. Teras Kridit (Wudianto, 1990) 

3. Teras pematang 

Teras pematang yaitu teras yang berbentuk seperti pematang dan sejajar 

dengan garis kontur, digunakan pada lereng dengan kemiringan 10-40%, jarak 

pematang antara yang satu dengan yang lain adalah 10 meter dan diantaranya 

dibuat guludan kecil dengan jarak 2-3 meter, untuk memperkuat pematang harus 

ditanami tanaman penguat dan penutup tanah seperti rerumputan (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Teras Pematang (Wudianto, 1990) 

 

4. Teras bangku 

Teras bangku yaitu teras yang dibuat dengan cara memotong lereng 

kemudian meratakannya sehingga terbentuk menyerupai bangku dengan 

kemiringan lereng antara 10-30%, semakin curam lereng maka semakin dekat 

jarak teras atau semakin sempit jarak lebar dan pada tepi teras dibuat pematang 

dengan ukuran lebar 20 cm dan tinggi 30 cm kemudian untuk memperkuat 

pematang maka harus ditanami tanaman penguat misalnya lamtoro, kaliandra, dan 

rumput pakan ternak (Gambar 8). 
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Gambar 8. Teras Bangku (Wudianto, 1990) 

2.4.2.2 Pembuatan Saluran Pembuangan Air (Waterway) 

Tujuan pembuatan saluran pembuangan ini untuk menghindari agar air 

aliran permukaan tidak terkumpul di sembarang tempat, yang akan merusak tanah 

yang dilalui oleh air aliran permukaan tersebut. Waterway ini dibangun menurut 

arah lereng dan merupakan saluran pembuangan air aliran permukaan yang 

berasal dari saluran diversi dan saluran air yang ada di dalam teras (Gambar 9). 

Saluran diversi tersebut dibuat dengan tujuan dapat menangkap air aliran 

permukaan dan membelokkannya ke saluran pembuangan. Kemiringan saluran 

pembuangan ini biasanya dibuat pada 0.3% sedangkan lebar dan dalamnya 

tergantung pada besarnya aliran permukaan yang biasa terjadi, serta sebaiknya 

pada tebing saluran pembuangan ini diberi tanaman penguat seperti rumput. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Waterway pada Suatu Lahan (Seta, 1991) 
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2.4.2.3 Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) 

Lubang Resapan Biopori atau LRB adalah suatu lubang resapan pori 

makro yang berbentuk liang sinambung yang dapat membantu mempercepat 

penyerapan air ke dalam tanah (Gambar 10). Tujuan utama pembuatan LRB yaitu 

untuk mengurangi beban aliran permukaan yang ditampung pada suatu areal 

(Kamir, 2009). 

Banyaknya LRB yang disarankan persatuan luas lahan tergantung dari 

luasan dan curah hujan yang terjadi pada lahan itu sendiri. Perhitungan jumlah 

LRB tiap daerah berdasarkan cara yang dianjurkan oleh Kamir (2009) adalah 

sebagai berikut : 

Jumlah LRB = Intensitas hujan (mm/jam) x Luas bidang kedap (  ) 

 Laju peresapan air perlubang (liter/jam) 

Lubang silindris LRB yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, 

kedalaman sekitar 100 cm disarankan tidak melebihi kedalaman muka air tanah 

dan lubang diisi sampah organik. Pentingnya isi sampah organik adalah untuk (1) 

mencegah penyumbatan pori oleh lumut dan sedimen, (2) menghindari longsornya 

dinding lubang, (3) meningkatkan biodiversitas tanah, (4) pembentukan biopori 

dan memperbaiki struktur tanah, (5) mempercepat peresapan air ke berbagai arah. 

Perhitungan kemampuan LRB meresapkan air dalam satuan waktu di 

musim penghujan berdasarkan cara yang dianjurkan oleh Kamir (2009) adalah 

sebagai berikut : 

Beban Resapan (BR) = x    x t 

 x 2r x t 

 

Gambar 10.  Lubang Resapan Biopori (Kamir, 2009) 


