
   

REKLAMASI LAHAN TAMBANG KAPUR DAN TANAH LIAT  

WILAYAH  SIPD PT. INDOCEMENT 

LUAS TOTAL : 5.385 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

DR. IR. NUNUNG SONDARI, MP. 

 

 

 

 

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

FAKULTAS PERTANIAN 

TANJUNGSARI 

2012 

 

 



   

i 
 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI.............................................................................................................................. i 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ ii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. iii 

 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 

1.1 LOKASI SIPD BATU GAMPING  2.836,712 ha ...................................................... 1 

1.2 LOKASI SIPD Lempung (Clay) ................................................................................. 1 

1.3 TENAGA AHLI DAN STRUKTUR ORGANISASI ................................................. 1 

 

BAB II PROFIL WILAYAH .................................................................................................. 3 

2.1 KEADAAN WILAYAH ............................................................................................. 3 

4.1.1 Geologi dan Kesuburan Tanah............................................................................. 3 

4.1.2 Peta Jenis Tanah 3 Kecamatan Pt. Indocement Tunggal Tbk. ............................. 7 

4.1.3 Peta Kelerengan 3 Kecamatan Pt. Indocement Tunggal Tbk. ............................. 8 

2.2 TINGKAT KESUBURAN KIMIA TANAH DI WILAYAH KERJA ....................... 9 

 

BAB III PENUTUPAN TAMBANG DAN REKLAMASI TANAH ................................. 12 

3.1 PENERAPAN POLA KONSERVASI TANAH DAN AIR (KTA) ......................... 12 

3.2 REKLAMASI LAHAN TAMBANG DI WILAYAH CLAYSTONE (BATU LIAT)

 17 

 

BAB IV PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN 

BERBASIS KONSERVASI (PPMPKB) .............................................................................. 22 

4.1 METODA PELAKSANAAN ................................................................................... 22 

4.2 TUJUAN KEGIATAN .............................................................................................. 22 

4.3 MANFAAT KEGIATAN ......................................................................................... 23 

4.4 GAMBARAN TEKNOLOGI YANG AKAN DITERAPKAN ................................ 23 

4.5 KEGIATAN .............................................................................................................. 24 

4.5.1 Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA) di Wilayah Penutupan Tambang ......... 24 

4.5.2 Pembuatan Teras ................................................................................................ 25 

4.5.3 Teras  Kebun ...................................................................................................... 27 

4.5.4 Pembuatan Rorak (Saluran Buntu) .................................................................... 27 

4.5.5 Teras Individu .................................................................................................... 28 

4.5.6 Lubang Resapan Biopori (LRB) ........................................................................ 29 

4.5.7 Pembuatan Pengendali Jurang (Gully Plug) ...................................................... 30 

4.5.8 Pembuatan Dam Penahan (DPn) ........................................................................ 32 

 

 

 



   

ii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 Segitiga Tekstur Tanah dari USDA Soil Taxonomy ................................................ 6 

Gambar 2 Penentuan tekstur tanah berdasarkan segitiga tekstur (USDA soil Taxonomy) ....... 6 

Gambar 3 Peta Jenis Tanah Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor .......................................... 7 

Gambar 4 Peta Jenis Tanah Kecamatan Citeureup Kab. Bogor ................................................ 7 

Gambar 5 Peta Jenis Tanah Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor ........................................... 8 

Gambar 6 Peta Kelerengan Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor .......................................... 8 

Gambar 7 Peta Kelerengan Kecamatan Citereup Kab. Bogor ................................................... 9 

Gambar 8 Peta Kelerengan Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor ........................................... 9 

Gambar 9 Demplot/petak Percontohan Pola penerapan Konservasi Tanah dan air melalui 

metode vegetatif di Wilayah Batugamping Penutupan pascatambang Batugamping (2012) .. 12 

Gambar 10 Rencana Penanaman dalam Strip/jalur di Wilayah limestone maupun Claystone 13 

Gambar 11 Survei Lapangan dan Inventarisasi Penutupan Lahan Tambang Batu 

Kapur/Limestone dan Reklamasi PT. Indocement Tunggal (Semen Tiga Roda) .................... 14 

Gambar 12 Survei Lapangan dan Inventarisasi Penutupan Lahan Tambang Batu 

Kapur/Limestone dan Reklamasi PT. Indocement Tunggal (Semen Tiga Roda) .................... 14 

Gambar 13 Wilayah Tambang Batu Kapur PT. Indocement Tungal dan Toleransi Tanaman 

Kacang Panjang/Revegetasi di Lahan Batukapur/Limestone .................................................. 15 

Gambar 14 Penanaman Kacang Panjang di Wilayah Batukapur/Batu gamping ..................... 15 

Gambar 15 Revegetasi oleh Tanaman Jati (Tectona grandis) di wilayah Batu gamping 

(Limestone) .............................................................................................................................. 16 

Gambar 16 Penanaman pohon mahoni (Mahagoni swietania) di wilayah pascatambang clay 

stone (batu liat) ........................................................................................................................ 17 

Gambar 17 Wilayah Clay Stone Lahan Pasca Tambang ......................................................... 18 

Gambar 18 Terasering.............................................................................................................. 20 

Gambar 19  Sketsa Pengolahan Tanah dan Penanaman Menurut Garis Kontur ...................... 21 

Gambar 20 Sumur Resapan ..................................................................................................... 24 

Gambar 21 Teras Kebun .......................................................................................................... 27 

Gambar 22 Rorak Diantara Teras ............................................................................................ 28 

Gambar 23 Lubang Biopori ..................................................................................................... 30 

Gambar 24 Pencegahan Ran Off.............................................................................................. 32 

Gambar 25 Dam Penahan dengan konstruksi kayu/bambu ..................................................... 33 

Gambar 26 Dam Penahan Dengan Konstruksi Anyaman Ranting, Kayu/Bambu ................... 33 

 

 

 

 

 

 



   

iii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Satuan Tanah  (LPT, 1979) ........................................................................................... 3 

Tabel 2 Informasi Padanan  Tanah di Wilayah Batu kapur/Limestone ..................................... 4 

Tabel 3 Wilayah Batu liat (Clay/Lempung)............................................................................... 4 

Tabel 4 Karakteristik Fisika Tanah di Beberapa Lokasi Kajian ................................................ 5 

Tabel 5 Analisis Karakteristik Kesuburan Kimia Tanah Wilayah Penambangan ................... 10 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LOKASI SIPD BATU GAMPING  2.836,712 ha 

Terletak di desa Lulut dan Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.  

Terletak  di G. Guha, S. Cibuluh G. Kutapaeran G. Halimun rincian luas sbb: 

Blok I : 936,481 ha 

Blok II  : 996,479 ha 

Blok  III : 903,752 ha 

 

1.2 LOKASI SIPD Lempung (Clay) 

Luas 2.548,379 ha terletak di G.Hambalang, pasir Gadung, S.Cijere; S.Cicadas yg secara 

administratif terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Desa Nambo dan Lulut 

Kecamatan Klapanunggal serta Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kab.Bogor dengan 

rincian sbb: 

Blok I (hambalang I)  : 780,970 ha 

Blok II (Hambalang II) : 781,619 ha 

Blok III (Hambalang II ) : 781,933 ha 

Blok IV ( Blok A)  :   28,408 ha 

Blok  V  (Pabuaran)  : 149,956 ha 

Blok VI (Lulut)  :   25,493 ha 

 

1.3 TENAGA AHLI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

MINE CLOSURE 

Pelaksana pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang terdiri atas berbagai disiplin ilmu 

dan memiliki pengalaman dalam bidangnya. Organisasi tim ini dapat dilihat pada  Gambar 2 

dan daftar tenaga ahlinya adalah sebagai berikut: 

1) Ahli Geologi Cadangan (Koordinator) : Dr. Ir. Binarko Santoso 

2) Ahli Sosekbud/ Sosiolog (Ketua Tim) : Drs. Bambang Yunianto ` 

3) Ahli Teknik Tambang   : Kusnoto Kusumodirdjo, M.Sc 

  Zulfahmi, MT 

4) Ahli Reklamasi    : Ir. Dwi Handoyo Marmer 
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5) Ahli Lingkungan    : Dr. Ir. Iskandar Zulkarnaen 

   Dra. Siti Rafiah Untung, .Env.St. 

   Ir. Haerudin 

6) Ahli Kebijakan Publik    : Tri Nuke Pujiastuti, MA 

7) Ahli Aset Sarana/Prasarana (Sipil) : Ir. Krisna Triadi  

8) Ahli Tata Ruang/ Pengembangan Wilayah: Ir. Umar Dani 

9) Ahli Pertanian/ Kehutanan/Unwim : Dr. Ir. Nunung Sondari, MP 
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BAB II 

PROFIL WILAYAH 

 

2.1 KEADAAN WILAYAH 

2.1.1 Geologi dan Kesuburan Tanah 

Karakteristik  kesuburan Fisika, Kimia dan Biologi tanah sebagai media tumbuh tanaman 

dapat memberikan gambaran penting untuk mengetahui tingkat pruduktivitas tanah pada 

wilayah/kegiatan pengeloaan sebelum dan  pasca penambangan. Gambaran karakteristik tanah 

dan data-data hasil analisis telah dimasukan  kedalam database peta tanah.  Secara umum di 

wilayah kegiatan tambang PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Berdasarkan  peta kondisi 

awal tanah dengan Peta tanah Skala 1:50.000  serta masing-masing peta tematik dengan 

atributnya dioverlaykan sehingga diperoleh  Peta Kesesuaian lahan (land Suitability). Lembaga 

Penelitian Tanah (LPT) 1979 dan berdasarkan dari hasil Grouncheck lapangan / identifikasi  

aspek biofisik lahan di lapangan saat ini (th 2012) pembuatan peta tanah  yang ditunjang dengan 

Program software Sistem Informasi Geografi (SIG) Arcview 3.2 dan updating peta Jenis tanah 

skala 1:50.000 Puslitannak Bogor th 1998 (Peta Terlampir) , maka didapat sebaran tanah di 

wilayah penambangan sbb: 

Tabel 1 Satuan Tanah  (LPT, 1979) 

No.SPT Keterangan Macam Tanah Tekstur Drainase Bentuk 

Wilayah 

Bahan Induk 

9 SIPD Blok I 

(quarry C) 

Kompl. Renzina 

dan Lithosol 

halus Cepat Karst(bukit 

kapur) 

Batukapur 

10 Quarry D Kompl. Renzina 

dan Lithosol 

halus Cepat Bukit-gunung Batu kapur 

11  Grumosol 

Kelabu 

halus Terhambat Datar Alluvium/kol

uvium 

13 SIPD Blok II 

dan III 

Asosiasi 

Podsolik Coklat 

kekuningan dg 

Acid brown 

forest soil 

halus sedang Bergelomban

g-berbukit 

renadah 

(hillocky) yg 

tertoreh 

Batuliat/pasir 

14 SIPD Blok 
III, Pabuaran, 

Blok I 

Asosiasi 
Podsolik Coklat 

kekuningan dg 

Podsolik merah 

Kekuningan 

halus sedang Berbukit 
(hilly) dg 

punggung-

punggung 

elongated 

Batuliat/pasir 

15 SIPD Blok II 

asosiaSI spt 

13 

Asosiasi 

Podsolik Coklat 

kekuningan dg 

halus sedang berbukit Batuliat/pasir 
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Acid Brown 

Forest Soil 

 

Tabel 2 Informasi Padanan  Tanah di Wilayah Batu kapur/Limestone 

 

Wilayah/ 

Wilayah 

Sistem Dudal 

Soepraptohardjo 

Pusat Penelitian 

Tanah 

(PPT) Bogor 

FAO 

(UNESC

O) 

USDA Soil 

Taxonomy 

Bahan  

Induk/ 

parent 

material 

 

Klapanungg

al 

        Lulut 

Asosiasi:  

 Podsolik merah 

Kekuningan 

(PMK) dg Brown 

forest soil 

Podsolik dan 

Kambisol 

Acrisol 

dan 

Cambiso

l 

 Ultisol dan 

Eutropepts 

(Inceptisol) 

Batuliat/dan 

Batupasir 

Nambo Renzina dan 

Litosol  

Renzina dan Litosol Renzina 

dan 

Litosol 

 

Rendoll 

dan 

Entisol/Ince

ptisol 

(Eutropepts) 

Batu kapur 

Leuwikaret Renzina Renzina Renzina Rendoll Batu kapur 

Cambisol: Tanah dengan horizon kambik dan epipedon Ochrik, horison kalsik (kapur) 

atau gipsik (gipsum). Horizon kambik mungkin tidak ada bila mempunyai 

epipedon umbrik (seperti mollik tetapi Kejenuhan Basa <50%). 

Inceptisol: Merupakan tanah muda, tetapi lebih berkembang daripada Entisol 

(Inceptum=permulaan). Umumnya mempunyai horizon kambik. Tanah ini 

belum berkembang lanjut, tanah cukup subur (Dahulu: termasuk tanah 

Alluvial, Regosol, Gleihumus, Latosol). (Hardjowigeno, 2003). 

Tabel 3 Wilayah Batu liat (Clay/Lempung) 

Wilayah Sistem Dudal 

Soepraptohardjo 

Pusat 

Penelitian 

Tanah 

(PPT) 

Bogor 

FAO 

 

(UNESCO) 

USDA Soil 

Taxonomy 

Bahan  

Induk/ 

parent 

material 

Citeureup/Hambalang Latosol Kambisol Cambisol Inceptisol Tufa 

Andesitan 

Pabuaran Dominan 

Latosolasosiasi  

sedikit  

Grumosol 

    

Tanah Renzina/Rendoll : Memiliki penciri yait kadar CaCO3 setara ≥ 40% dan berada di atas 

bahan dengan kadar CaCO3 ≥40%. 

Secara umum daerah kajian memiliki 4  tingkat ordo tanah  (USDA Soil Taxonomy) 

dominan yakni Rendolls (Renzina), Inceptisol, Entisol, dan  Ultisol. sedikit Alfisol. Dengan  
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Satuan tanah (macam tanah) sebagai berikut: kompleks Renzina, Asosiasi Podsolik ( dominan 

Podsolik Merah kekuningan =PMK, ) dan Acid Brown Forest Soil. 

Karakteristik Kesuburan Fisika dan Kimia tanah wilayah  kajian berdasarkan kepada 

pengambilan sampel tanah yang representatif di lapangan. Pengambilan sampel tanah 

mempergunakan alat Bor tanah dan cangkul untuk karakteristik kimia tanah, metode ring 

sampler untuk penentuan BD (Bulk Density ) serta sifat-sifat fisika tanah lainnya yakni untuk 

mengetahui Tekstur tanah  , dan porositas tanah (pori drainase dan presen pori total tanah), 

sedangkan permeabilitas tanah dilakukan dengan metode Hukum Darcy.  Untuk 

karakteristik Fisika tanah telah diambil di beberapa titik pengamatan yakni di SIPD Blok III 

(wilayah Batugamping) kode T1,  SIPD Blok I (Batulempung) kode T2,  SIPD Pabuaran kode 

T3 dan SIPD Blok  III (Quarry D) disekitar Desa Nambo dengan kode T4 ,  sampel tanah yang 

diambil dari lapangan dianalisis di Laboratorium dan selengkapnya hasil pengamatan sifat 

fisika tanah tertera pada Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4 Karakteristik Fisika Tanah di Beberapa Lokasi Kajian 

No Kode Tekstur tanah (%) BD 

(g/cc) 

Pori 

drainase 

(%) 

Pori 

Total 

(%) 

Permeabilitas) 

(cm/jam) Pasir/sand Debu 

(silt) 

Liat(clay) 

1. T1 4 14 82 0,84 17,8 68,3 3,14 

2. T2 6 19 75 0,87 15,3 67,2 1,52 

3. T3 20 19 61 1,06 16,2 60,0 0,67 

4. T4 8 18 74 0,89 15,0 66,4 2,19 

Sumber: Analisis Laboratorium Unilab. 2012 

Berdasarkan hasil  analisis tekstur tanah  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dan 

berdasarkan analisa segitiga tekstur tanah dengan cara memadukan presen partikel pasir, debu 

dan liat  maka tekstur tanah di kedua wilayah kajian adalah bertekstur liat, karena dari analisa  

beberapa titik pengamatan memiliki rerata kandungan liat (clay) > 50%. Gambar di bawah ini 

segitiga tekstur tanah dari USDA Soil Taxonomy. 
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Gambar 1 Segitiga Tekstur Tanah dari USDA Soil Taxonomy 

 

Gambar 2 Penentuan tekstur tanah berdasarkan segitiga tekstur (USDA soil Taxonomy) 

 

BD tanah merupakan petunjuk kepadatan tanah, makin padat suatu tanah makin tinggi 

BD tanah. Penciri tanah kadar liat tinggi dan bahan induk batugamping memiliki BD tinggi. 

Hasil analisis  dari rerata  BD tanah,  % ruang pori total, dan % pori drainase tidak menunjukkan 

perbedaan yang cukup signifikan yang tercermin dari pengukuran Permeabilitas tanah. 

Permeabilitas tanah adalah kecepatan bergeraknya suatu cairan (air ) pada suatu media berpori  

(tanah) keadaan jenuh. 



   

7 
 

Hasil pengukuran menunjukkan permeabilitas tanah berkisar antara 0,67 sampai 3,14 

cm/jam dengan kriteria lambat sampai sedang. Dengan demikian tingkat kesuburan Fisika 

tanah di wilayah kajian tergolong masih rendah.  

2.1.2 Peta Jenis Tanah 3 Kecamatan Pt. Indocement Tunggal Tbk. 

 

Gambar 3 Peta Jenis Tanah Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor 
 

 
Gambar 4 Peta Jenis Tanah Kecamatan Citeureup Kab. Bogor 
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Gambar 5 Peta Jenis Tanah Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor 
 

2.1.3 Peta Kelerengan 3 Kecamatan Pt. Indocement Tunggal Tbk. 

 

Gambar 6 Peta Kelerengan Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor 
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Gambar 7 Peta Kelerengan Kecamatan Citereup Kab. Bogor 
 

 
Gambar 8 Peta Kelerengan Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor 

 

2.2 TINGKAT KESUBURAN KIMIA TANAH DI WILAYAH KERJA 

Karakteristik Kesuburan kimia tanah diamati melalui metode random sampling  dengan 

cara mengambil contoh tanah secara  acak dari beberapa titik pengamatan, setiap titik 

pengamatan merupakan tanah komposit yang berasal dari beberapa titik pengambilan sampel 

tanah,   yang akhirnya menjadi di 5 titik pengamatan :  

1. Di SIPD Blok III (wilayah Batugamping) dengan kode T1 

2. Di SIPD Blok I (wilayah Batu lempung/Batuliat) dengan kode T2 



   

10 
 

3. Di SIPD Quarry A (Desa Nambo bekas penghijauan tanaman Sengon/Albasia 

     Dengan kode T3. 

4. Di SIPD Pabuaran dengan kode T4 

5. SIPD Blok III (Quarry D) kode T5 

Selanjutnya contoh tanah tersebut dianalisis di Laboratorium tersertifikasi yaitu di 

Laboratorium Unilab. Hasil analisis kesuburan kimia tanah dapat terlihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5 Analisis Karakteristik Kesuburan Kimia Tanah Wilayah Penambangan 

Sifat Tanah T1 T2 T3 T4 T5 

pH (H2O) 4,5 (SM) 4,6 (M) 6,8 (N) 4,7 (M) 7,2 (N) 

pH (KCl) 4,2 4,2 6,1 4,4 6,4 

C-organik (%) 1,5 (R) 1,24(R) 2,02(S) 1,26 (R) 1,93 (R) 

N-total (%) 0,15(R) 0,10 (R) 0,19 (R) 0,11 (R) 0,19 (R) 

 P2O5 

(mg/100g) 

13 (SR) 15(SR) 78(ST) 19 (R) 93(ST) 

K2O(mg/100g) 8 (SR) 7 (SR) 20 (S ) 11 (SR) 22 (S) 

P2O5 (Bray) 8 (SR) 15 (SR) 29,3 (S) 11,2 (R) 27,8  ( T) 

Ca (me/100g) 2,17 (R) 1,61SR) 17,89 (ST) 1,93 (SR) 15,40 (ST) 

Mg(me/100g) 0,26(SR) 0,22 (SR) 1,44 (SR) 0,30(SR) 2,03 (R) 

K (me/100g) 0,03(SR) 0,09(SR) 0,20 (R) 0,10 (SR) 0,22 (SR) 

Na (me/100g) 0,03(SR) 0,03 (SR) 0,06 (SR) 0,03 (SR) 0,10 (SR) 

KTK (me/100g) 20,37(S) 17,90(S) 24,11 (S) 18,41 (S) 21,75 (S) 

Kej. Basa (%) 12,22 (SR) 10,89 (SR) 81,25 (T) 12,82(SR) 81,61 (T) 

Hdd(me/100g) 0,40 0,46 0,02 0,22 0,00 

Aldd(me/100g) 3,14 4,71 0,00 4,32 0,00 

Sumber: Hasil analisis Laboratorium Unilab 2002 

Akibat kegiatan penambangan dan pengupasan tanah lapisan atas  berdasarkan analisis 

laboratorium di atas tingkat kesuburan tanah secara umum menjadi rendah. Dapat ditunjukkan 

oleh hasil analisis , di wilayah  pascatambang batuliat/claystone  (Kode sampling T1, T2 dan 

T4 Pabuaran) tingkat kesuburan tanah sangat rendah, dicirikan dari rata-rata pH tanah  sangat 

masam sampai masam menyebabkan tidak semua tanaman budidaya tumbuh di sana,  ditunjang 

dari hasil rata-rata analisis Alumunium dapat ditukar (Aldd) cukup tinggi , adanya kandungan 

liat (clay) yang tinggi  menyebabkan unsur hara P terperangkap dan ketersediaan bagi tanaman  

menjadi rendah, karena salah satu penyebab kemasaman (pH) rendah dalam tanah adalah 

tingginya Al dd, penyebab perakaran tanaman tumbuh kerdil. Sifat demikian dimiliki oleh 

tanah Podsolik merah Kekuningan (PMK) atau Podsolik Coklat Kekuningan dengan ordo tanah 

Ultisols dan sifat demikian pula sebagai penciri tanah Latosol atau Inceptisols  (dapat dilihat 

dari Peta Tanah). 
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Penciri lain adalah kandungan N total tanah dan ketersediaan unsur-unsur hara makro 

dalam tanah sangat rendah (Ca, Mg, K Na).  Sifat penting lain dari rendahnya kesuburan tanah 

yakni KTK (Kapasitas Tukar Kation) dan Kejenuhan Basa (KB) tanah sangat rendah, hal itu 

mencirikan sering terjadi leaching/pencucian unsur-unsur hara basa (Ca, Mg, K , dan Na) 

karena vegetasi sebagai penutup lahan berkurang.   Kandungan bahan organik (organic matter) 

tanah yang dicirikan dari kandungan karbon organik (C-organik) tanah pada kisaran sangat 

rendah sampai sedang, yang artinya kandungan humus maupun bahan organik sangat rendah 

ditunjang dengan tekstur tanah ber liat dan BD tanah tinggi.  Dengan demikian tingkat 

kesuburan Fisika, kimia dan biologi  tanah di wilayah Claystone  adalah rendah. 
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BAB III 

PENUTUPAN TAMBANG  DAN REKLAMASI TANAH 
 

3.1 PENERAPAN POLA KONSERVASI TANAH DAN AIR (KTA) 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sangat memperhatikan  lingkungan /wilayah 

lahan pascatambang  melalui Penerapan Pola Konservasi Tanah dan Air (KTA)  melalui  

metode Vegetatif Revegetasi /Agroteknologi serta metode fisik (mekanik) konservasi.  Tujuan 

KTA adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan serta menurunkan/menghilangkan 

dampak negatif pengelolaan lahan seperti erosi, sedimentasi dan banjir, dengan cara: Menutup 

tanah agar terlindung dari daya dispersi air hujan Memperbaiki dan menjaga keadaan tanah 

agar resisten terhadap penghancuran agregat.  Mengatur aliran permukaan sehingga mengalir 

dengan kekuatan yang tidak merusak Menghambat aliran permukaan dan menambah kapasitas 

infiltrasi. 

Luas areal lahan wilayah batugamping yang sudah direklamasi seluas 65 ha.  Sebagai 

contoh hasil pemantauan lingkungan menunjukkan bahwa pola konservasi metode vegetatif 

yang nampak telah dilaksanakan di Wilayah  penutupan tambang Batugamping sebagaimana 

terlihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9 Demplot/petak Percontohan Pola penerapan Konservasi Tanah dan air 

melalui metode vegetatif di Wilayah Batugamping Penutupan pascatambang 

Batugamping (2012) 

 

Tampak pada Gambar 9 metode vegetatif/revegetasi tumpangsari antara tanaman mahoni 

(Mahagoni switenia L.), albasia/sengon/jeunjing (Albasia falcataria  L.), Lamtoro (Leucaena 

leucocepala/glauca),  dan  Cebreung (Gilicerida sp). Revegetasi itu sudah cukup baik, akan 
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tetapi sebaiknya di bawah naungan canopy/tajuk pohon-pohon tahunan ditanami rumput 

Legum cover crops (LCC) yang akan membantu menyuburkan tanah dan lebih menghijaukan 

area reklamasi serta penanaman yang lebih berpola. Tumpangsari tanaman tahunan yang 

berpola dari Perhutani  melalui penanaman dalam Strip/Jalur dapat dilihat pada Gambar 8 di 

bawah ini. 

 

Gambar 10 Rencana Penanaman dalam Strip/jalur di Wilayah limestone maupun 

Claystone 

 

Penanaman dalam Strip/Penanaman dalam Jalur merupakan suatu sistem bercocok 

tanam dengan beberapa jenis tanaman, ditanam dalam jalur/strip yang berselang seling, disusun 

memotong lereng atau penanaman menurut kontur. Metoda ini sangat cocok diterapkan pada 

lereng 2% sampai 15% Sebagai buffer strip cropping  ditanami rumput atau leguminosa 

(kacang-kacangan merambat) sebagai legume cover crops (LCC) dengan  Tujuan: Melindungi 

tanah terhadap daya perusak tetesan air hujan dan mengurangi jumlah air hujan yang langsung 

sampai di permukaan tanah,   mengendalikan penghanyutan tanah oleh aliran permukaan (run 

off) ,  mempercepat proses perbaikan fisika tanah ,  meningkatkan kesuburan kimia dan biologi  

tanah karena bertambahnya kandungan bunga tanah atau bahan organik  yang berasal dari 

akumulasi daun berbagai jenis tanaman serta  menambah kapasitas infiltrasi atau masuknya air 

ke dalam tanah. 

Berdampingan dengan tumpangsari tanaman tahunan di atas, juga melalui penanaman 

tanaman pangan Kacang panjang  sebagaimana tampak pada Gambar 9.  

Tanaman rumput atau LCC 
(legume cover crop) 
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Gambar 11 Survei Lapangan dan Inventarisasi Penutupan Lahan Tambang Batu 

Kapur/Limestone dan Reklamasi PT. Indocement Tunggal (Semen Tiga Roda) 

Dok. Cibinong Bogor tgl 16-17-18-19 Juli 2012 

 

 
Gambar 12 Survei Lapangan dan Inventarisasi Penutupan Lahan Tambang Batu 

Kapur/Limestone dan Reklamasi PT. Indocement Tunggal (Semen Tiga Roda) 

Dok. Cibinong Bogor tgl 16-17-18-19 Juli 2012 
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Gambar 13 Wilayah Tambang Batu Kapur PT. Indocement Tungal dan Toleransi 

Tanaman Kacang Panjang/Revegetasi di Lahan Batukapur/Limestone 

Dok. Cibinong Bogor tgl 16-17-18 Juli 2012 

 

 
Gambar 14 Penanaman Kacang Panjang di Wilayah Batukapur/Batu gamping 

 

Tanaman kacang panjang di atas batu kapur yang sudah ditambang menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup baik yang berarti tanaman kacang panjang sesuai hidup di sana dan  

agar tanah menjadi lebih subur, ketika kacang panjang dipanen sampai habis,  sebaiknya bahan 

organik atau biomassanya dicacah dan  dikembalikan ke dalam tanah bersama pupuk organik 
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lainnya lama-lama  agar terjadi pembentukkan lapisan atas tanah setelah itu tanah akan dapat 

ditanami kembali oleh kacang panjang dengan kacang-kacangan lainnya dengan tumpangsari 

oleh tanaman tahunan  atau penanaman tumpangsari  dengan tanaman palawija lainnya seperti 

jagung dll dengan masukan tambahan adalah pupuk P dan Potassium (K). 

 

 

Gambar 15 Revegetasi oleh Tanaman Jati (Tectona grandis) di wilayah Batu gamping 

(Limestone) 

 

Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman Jati ditinjau dari karakteristik kesuburan tanah 

akan tumbuh pada kisaran pH luas dari 5,0 sampai 7,5 (PPTA, 1995) dan Kejenuhan Al <8%, 

curah hujan tahunan  antara 1000 sampai 2500 mm per tahun dengan kelerengan < 30% dan 

batuan di permukaan < 25% . Di wilayah batugamping dengan rata-rata pH 7,2 pertumbuhan 

tanaman Jati cukup sesuai. Sehingga revegetasi untuk wilayah itu melalui penanaman pohon 

Jati patut untuk dikembangkan melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam hal itu dengan 

Dinas Perhutani. 
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3.2 REKLAMASI LAHAN TAMBANG DI WILAYAH CLAYSTONE (BATU LIAT) 

 

 
Gambar 16 Penanaman pohon mahoni (Mahagoni swietania) di wilayah pascatambang 

clay stone (batu liat) 
 

Di wilayah Clay stone  lahan pasca tambang  yang sudah direvegetasi seluas 33 ha. Tampak 

pada Gambar 16  Penanaman pohon mahoni (Mahagoni swietania)  yang tumbuh cukup subur 

di wilayah pascatambang clay stone (batu liat). 
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Gambar 17 Wilayah Clay Stone Lahan Pasca Tambang 

 

Tujuan KTA (Konservasi Tanah dan Air), adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan 

serta menurunkan/menghilangkan dampak negatif pengelolaan lahan seperti erosi, sedimentasi 

dan banjir, dengan cara: 

- Menutup tanah agar terlindung dari daya dispersi air hujan  

- Memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar resisten terhadap penghancuran agregat. 



   

19 
 

- Mengatur aliran permukaan sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak merusak  

- Menghambat aliran permukaan dan menambah kapasitas infiltrasi. 

 

➢ Pengendalian Erosi secara Vegetatif  

Yaitu pengendalian erosi yang didasarkan pada peranan tanaman yang ditanam atau 

tumbuh dan berkembang pada tanah tersebut, terutama kemampuannya dalam mengurangi 

daya pengikisan dan penghanyutan ketika berlangsung aliran permukaan. 

Tujuan: 

- Melindungi tanah terhadap daya perusak tetesan air hujan dan mengurangi jumlah air 

hujan yang langsung sampai di permukaan tanah. 

- Melindungi tanah terhadap daya angkut dari aliran permukaan  

- Menambah kapasitas infiltrasi  

➢ Pengendalian Erosi secara Mekanis (Lanjutan) 

Teras Individu  

Merupakan bangunan KTA berupa teras yang dibuat hanya pada tempat-tempat yang 

akan ditanami tanaman pokok. Teras ini dibuat sejajar kontur dan membiarkan bagian 

lainnya tetap seperti keadaan semula.  

Tujuan: untuk mengendalikan erosi permukaan yang terjadi akibat penanaman tanaman 

pokok  

Persyaratan Teknis  

- Kemiringan lereng: 10 – 50 %, kedalaman tanah > 30 cm 

- Jenis erosi: erosi permukaan  

- Penggunaan lahan: tanaman kayu dg tanm. penutup tanah  

- Ukuran teras P = 2 m, L = 1 M, atau sesuai keperluan tiap jenis tanaman. 

- Tanah disekeliling teras individu tidak diolah atau ditanami rumput. 

- Tanah urugan dipadatkan di bagian tepi, khususnya di bawah lereng, diberi patok-patok 

penguat (trucuk) 
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Gambar 18 Terasering 

 

1. Tanah urugan dipadatkan dan permukaan tanah dibuat miring ke arah dalam +/- 1 % 

2. Dibawah talud dibuat selokan teras atau saluran buntu dengan panjang 2 m, lebar 20 

cm dan dalam 10 cm 

 

KTA Secara Vegetatif dan Agronomis 

Tanaman Penutup Tanah (Cover crop) 

Merupakan tanaman penutup tanah biasanya jenis leguminoseae atau rumput-rumputan 

(graminae), berfungsi sebagai pelindung tanah. 

Tujuan: 

- Mengurangi penyinaran matahari yang langsung dipermukaan tanah, untuk megurangi 

evaporasi  

- Mencegah energi tetesan air hujan  

- Memperlambat energi aliran air dipermukaan  

- Memperbesar peresapan air permukaan ke dalam tanah  

- Menambah bahan organik tanah (seresah) 

- Menambah zat hara N ke dalam tanah  

➢ Jenis-jenis Penendalian erosi secara vegetatif: 

- Penanaman dengan tanaman rumput (strip rumput) 

- Penanaman dengan penutup tanah (Cover crop) 

- Penanaman tanaman tanggul angin (wind breaks) 

- Pertanaman lorong (alley cropping) 

- Penanaman searah kontur (contour planting) 
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Gambar 19  Sketsa Pengolahan Tanah dan Penanaman Menurut Garis Kontur 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN 

BERBASIS KONSERVASI (PPMPKB) 

 

Implementasi kegiatan transfer informasi dan teknologi konservasi tanah dan air sangat 

tepat dilaksanakan di wilayah penutupan tambang Claystone maupun di batukapur  mengingat 

besarnya luas lahan kritis. Implementasi Ipteks melui program Pengembangan Perhutanan 

Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) diharapkan dapat merubah pola 

pengelolaan lahan yang bersifat tidak memperhatikan kaidah konservasi menjadi masyarakat 

yang mampu mendayagunakan lahan lebih optimal dengan tetap mengacu kepada kaidah 

kaidah konservasi dan tentunya tetap mengedapankan nilai nilai ekonomis dalam penentuan 

pola tanam.  

 

4.1 METODA PELAKSANAAN 

Focus Group Discussion (FGD) dan metode pendekatan partisipatif digunakan dalam 

kegiatan ini.  FGD diperlukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan menentukan 

strategi pemecahan masalah yang akan diambil.  FGD akan mengundang para ahli, para 

penentu kebijakan, tokoh masyarakat, kelompok tani dan lain-lain. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dengan menggunakan 

metode ceramah, pendampingan, instruksional, tanya jawab, diskusi, praktik mandiri (kaji 

tindak) dan demplot. 

Praktik yang dimaksud adalah antara lain praktik pembuatan teras bangku, gulud, 

Individu, pembuatan sumur resapan, biopori, pembuatan bibit (istilah sekarang Benih). 

Tahapan pelaksanaan: 

a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat, penyuluh dan instansi terkait. 

b. Mengenalkan teknologi konservasi tanah dan air yang meliputi kegiatan vegetatif dan 

sipil teknis baik mekanis maupun non mekanis.  

c. Memberikan pemahaman akan pentingnya pengelolaan lahan berbasis konservasi. 

d. Membuat demplot aplikasi pengelolaan lahan berbasis konservasi. 

 

4.2 TUJUAN KEGIATAN 

Secara umum tujuan program Pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis 

konservasi (PPMPBK) ini adalah selain untuk mengurangi pengangguran di desa juga 
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diharapkan dapat terbangunnya kesadaran masyarakat untuk menanam dan mengolah tanah 

dalam rangka memperbaiki lahan kritis pasca tambang serta lahan yang tidak produktif dengan 

jenis tanaman hutan dan tanaman serbaguna lainnya, sehingga akan mengurangi volume 

degradasi lahan rusak dan kritis. Lebih terperinci beberapa tujuan khususnya dari program 

Pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi (PPMPBK) ini antara 

lain: 

1. Menggambarkan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan 

2. Menggambarkan potensi dan permasalahan yang ada diwilayah Pasca tambang 

3. Sebagai bahan/upaya pemecahan permasalahan dalam penanganan lahan kritis /rusak 

 

4.3 MANFAAT KEGIATAN 

1. Mendukung program pemerintah dalam upaya rehabilitasi lahan kritis/lahan rusak 

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha bidang 

kehutanan salah satunya melalui program Pengembangan perhutanan masyarakat 

pedesaan berbasis konservasi (PPMPBK). 

3. Meningkatkan daya dukung lingkungan baik pada daerah setempat maupun daerah 

lainnya. 

4. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga diharapkan dapat 

merubah tatanan hidup masyarakat kearah lebih baik. 

 

4.4 GAMBARAN TEKNOLOGI YANG AKAN DITERAPKAN 

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan Reklamasi Lahan (RL) adalah penerapan 

teknik konservasi tanah dan air disamping kegiatan  penghijauan, pemeliharan dan pengkayaan 

tanaman. Konservasi tanah dan air merupakan upaya untuk penggunaan lahan sesuai dengan 

syarat–syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah dan air 

mempunyai tujuan utama untuk mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan 

kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir sehingga lahan dan air dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran dalam 

pemberdayaan masyarakat / rakyat. 

Penerapan teknik konservasi tanah dan air meliputi teknik vegetatif dan sipil teknis 

Penerapan teknik vegetaif berupa penanaman vegetasi tetap, budidaya tanaman lorong, strip 

rumput dan lain–lain, penerapan sipil teknis berupa pembuatan bangunan dam pengendali, dam 

penahan, teras, saluran pembuagan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), 

perlindungan kanan kiri tebing sungai dan lain–lain. Keberhasilan penerapan teknologi 
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konservasi tanah dan air tersebut sangat tergantung pada kesesuaian dan kemampuan lahan, 

biaya murah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dalam 

pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat 

diterima oleh masyarakat.  

Penerapan teknik konservasi tanah dan air tersebut belum semuanya diterapkan dalam 

skala lapangan yang luas karena ditemukan beberapa kelemahan dan alasan teknis lainnya. 

Dalam kegiatan RL penerapan konservasi tanah yang akan dilakukan adalah:   

1). Dam Penahan (DPn)  

2). Pengendali Jurang (gully plug)  

3). Sumur Resapan Air (SRA)  

4). Embung Air (Embung) 

5). Rorak (Saluran Buntu)  

6). Teras Kebun  

7). Biopori  

 

4.5 KEGIATAN 

4.5.1 Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA) di Wilayah Penutupan Tambang 

 

Gambar 20 Sumur Resapan 

 

Tujuan dibangunnya Sumur Resapan Air adalah untuk mengurangi aliran permukaan dan 

meningkatkan air tanah sebagai upaya untuk mengembalikan dan mengoptimalkan tatguna air 

tanah. 

(a) Persyaratan Lokasi  

- Neraca air defisit (kebutuhan > persediaan)  

- Aliran permukaan (run off) tinggi  
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- Vegetasi penutup tanah <30 %  

- Rawan longsor  

- Tanah porous  

(b) Tahapan Pelaksanaan  

Persiapan  

1) Penyiapan kelembagaan  

▪ Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka sosialisasi  

▪ Pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja 

2) Pembuatan sarana dan prasarana  

Pengadaan peralataan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan yang habis 

pakai.  

3) Penataan areal kerja  

- Penentuan letak sumur  

- Pembersihan lokasi sumur  

- Pemasangan patok  

4) Pelaksanaan Pembuatan  

1. Penggalian tanah  

2. Pemasangan dinding sumur  

3. Pembuatan saluran air  

4. Pembuatan bak kontrol  

5. Pemasangan talang air  

6. Pembuatan saluran pelimpasan  

5) Pemeliharaan  

Pemeliharaan bangunan sumur resapan air meliputi :  

1. Pembersihan pipa saluran air/talang air, bak kontrol dan saluran pelimpas  

2. Pengerukan lumpur 

 

4.5.2 Pembuatan Teras 

Tujuan dibangunnya teras adalah memperkecil aliran permukaan, menekan erosi, 

meningkatkan peresapan air ke dalam tanah serta menampung dan mengendalikan aliran air ke 

daerah yang lebih rendah secara aman.  

(a) Persyaratan Lokasi  

Sasaran lokasi pembuatan teras adalah lahan yang dimanfaatkan secara intensif/terus 

menerus untuk budidaya tanaman semusim dengan kemiringan kurang dari 40%.  
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(b) Tahapan Pelaksanaan  

• Persiapan Lapangan 

1) Penyiapan rancangan teknis  

2) Pengukuran kembali  

3) Pematokan tanda letak tanggul/guludan  

• Pembuatan teras  

1) Pembuatan bangunan utama teras sejajar kontur  

2) Penanaman tanaman penguat teras sepanjang kontur  

3) Pembuatan bangunan pelengkap (saluran pembuangan air, saluran pengelak, 

bangunan terjunan, dll)  

• Pemeliharaan 

1) Pengerukan tanah yang menimbun selokan kemudian digunakan untuk memperbaiki 

guludan.  

2) Perbaikan guludan sepanjang larikan tanaman.  

3) Penyulaman dan pemangkasan tanaman penguat teras dan tanaman gulud.  

4) Pembersihan jalur teras dari tanaman pengganggu.  

• Jenis Teras Kebun 

Teras kebun adalah teknik konservasi tanah berupa teras yang hanya dibuat pada 

bidang tanah yang akan ditanami dan searah kontur.  

a) Standar teknis  

(1) Kemiringan lereng 10-3- %  

(2) Solum tanah > 30 cm  

(3) Lebar teras ± 1.5 m  

(4) Teras miring kedalam ± 1 %  

(5) Di luar teras ditanami tanaman penutup teras  

(6) Cocok untuk ditanami tanaman perkebunan/tahunan  

(7) Cocok untuk tanah dengan daya serap lambat.  

b) Manfaat  

(1) Pengendalian erosi tanah  

(2) Peningkatan air infiltrasi  

(3) Pengurangan aliran permukaan 

 



   

27 
 

4.5.3 Teras  Kebun 

 

Gambar 21 Teras Kebun 

 

Teras Kebun merupakan bangunan KTA(Konsevasi tanah dan air)  berupa teras yang dibuat 

hanya pada bagian lahan yang akan ditanami tanaman tertentu, dibuat sejajar kontur dan 

membiarkan bagian lainnya tetap seperti keadaan semula, yang biasanya ditanami tanaman 

penutup tanah  

Tujuan: untuk mengendalikan erosi permukaan yang terjadi akibat penanaman tanaman 

tertentu  

Persyaratan Teknis  

- Kemiringan lereng : 10 – 30 %, kedalaman tanah > 30 cm 

- Jenis erosi   : erosi permukaan  

- Penggunaan lahan : tanaman kayu dg tanaman penutup tanah  

Talud teras ditanami dengan tanaman penutup tanah/rumput 

 

4.5.4 Pembuatan Rorak (Saluran Buntu)  

Pembuatan rorak yang merupakan upaya konservasi air adalah untuk menampung air dan 

meresapkannya ke dalam tanah serta dimaksudkan untuk mengurangi aliran permukaan dan 

menampung sedimen/endapan akibat proses erosi. Dengan demikian tujuan pembuatan rorak 

adalah untuk:  

a. Mengurangi aliran air permukaan.  

b. Meningkatkan proses pengendapan sedimen agar tidak terbawa aliran air permukaan 

ke daerah di bawahnya, serta dapat digunakan untuk menghasilkan kompos bila 

dikombinasikan dengan mulsa.  

c. Meningkatkan air tanah.  

▪ Persyaratan Lokasi  
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(1) Daerah / lokasi yang aliran permukaan dan tingkat sedimennya tinggi seperti 

lahan pertanian, pekarangan, perkebunan, hutan, tepi jalan  

(2) Memiliki kelerengan antara 8% - 25%.  

▪ Tahapan Pelaksanaan  

a. Persiapan Lapangan  

(1) Pengukuran kembali  

(2) Pematokan tanda letak rorak  

(3) Pengadaan bahan dan alat  

b. Pembuatan Rorak  

(1) Rorak-rorak dibuat di antara tanaman pokok (tanaman semusim/tahunan/keras).  

(2) Bentuk rorak dapat berupa lubang-lubang biasa (dangkal atau dalam) atau berupa 

saluran buntu (saluran memanjang tetapi tidak dihubungkan dengan saluran lain 

atau saluran pembuangan air).  

(3) Ukuran rorak (lebar dan dalamnya) disesuaikan dengan curah hujan, jenis 

tanaman dan keperluannya.  

(4) Rorak/saluran buntu yang sangat banyak berfungsi juga seperti sumur peresapan.  

c. Pemeliharaan  

Memindahkan endapan pada rorak ke bidang olah.  

 

Gambar 22 Rorak Diantara Teras 

 

4.5.5 Teras Individu  

Merupakan bangunan KTA berupa teras yang dibuat hanya pada tempat-tempat yang akan 

ditanami tanaman pokok. Teras ini dibuat sejajar kontur dan membiarkan bagian lainnya tetap 

seperti keadaan semula.  
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Tujuan: untuk mengendalikan erosi permukaan yang terjadi akibat penanaman tanaman pokok  

Persyaratan Teknis  

- Kemiringan lereng : 10 – 50 %, kedalaman tanah > 30 cm 

- Jenis erosi : erosi permukaan  

- Penggunaan lahan : tanaman kayu dg tanm. penutup tanah  

- Ukuran teras P = 2 m, L = 1 M, atau sesuai keperluan tiap jenis tanaman. 

- Tanah disekeliling teras individu tidak diolah atau ditanami rumput.Tanah urugan 

dipadatkan di bagian tepi, khususnya di bawah lereng, diberi patok-patok penguat 

(trucuk). 

 

4.5.6 Lubang Resapan Biopori (LRB)  

Lubang Resapan Biopori merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk 

mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah 

organik/sampah kebun/sampah pasar menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca 

(CO2 dan metan), dan memanfaatkan peran aktivitas guna tanah dan akar tanaman dan 

mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan 

malaria. 

(a) Persyaratan Lokasi  

Untuk setiap 100 m2 lahan idealnya Lubang Resapan Biopori (LRB) dibuat sebanyak 30 

titik dengan jarak antara 0,5 - 1 m. Dengan kedalam 100 cm dan diameter 10 cm setiap 

lubang bisa menampung 7,8 liter sampah. Sampah dapur dapat menjadi kompos dalam 

jangka waktu 15-30 hari, sementara sampah kebun berupa daun dan ranting bisa menjadi 

kompos dalam waktu 2-3 bulan  

(b) Tahapan Pelaksanaan  

▪ Pelaksanaan  

1. Pembuatan lubang dengan bor, untuk memudahkan pembuatan lubang bisa dibantu 

diberi air agar tanah lebih gembur.  

2. Alat bor dimasukkan dan setelah penuh tanah (kurang lebih 10 cm kedalaman 

tanah) diangkat, untuk dikeluarkan tanahnya, lalu kembali lagi memperdalam 

lubang tersebut sampai sebelum muka air tanah (30 cm sampai dengan 100 cm).  

3. LRB dalam alur lurus berjarak 0,5 - 1 m, sementara untuk LRB pohon cukup dibuat 

3 lubang dengan posisi segitiga sama sisi.  

4. Pada bibir lubang dilakukan pengerasan dengan semen, dan dapat digantikan 

dengan potongan pendek pralon. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi tanah.  
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5. Kemudian di bagian atas diberi pengaman besi.  

6. Masukkan sampah organik (sisa dapur, sampah kebun/taman) ke dalam LRB. 

Jangan memasukkan sampah anorganik (seperti besi, plastik, baterai, dll)  

7. (7).Bila sampah tidak banyak cukup diletakkan di mulut lubang, tapi bila sampah 

cukup banyak bisa dibantu dimasukkan dengan tongkat tumpul, tetapi tidak boleh 

terlalu padat karena akan mengganggu proses peresapan air. 

▪ Pemeliharaan  

1. Lubang Resapan Biopori harus selalu terisi sampah organik  

2. Sampah organik  bisa diambil sebagai kompos setelah dua minggu, sementara 

sampah kebun setelah dua bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis 

tanah tempat pembuatan LRB, tanah lempung agak lebih lama proses 

kehancurannya. Pengambilan dilakukan dengan alat bor LRB.  

3. Bila tidak diambil maka kompos akan terserap oleh tanah, LRB harus tetap 

dipantau supaya terisi sampah organik.  

 

Gambar 23 Lubang Biopori 

 

4.5.7 Pembuatan Pengendali Jurang (Gully Plug)  

Tujuan dibangunnya Pengendali Jurang (Gully Plug) adalah memperbaiki lahan yang 

rusak berupa jurang/parit akibat gerusan air guna mencegah terjadinya jurang/parit yang 

semakin besar, sehingga erosi dan sediment terkendali.  

(a). Persyaratan Lokasi  

- Lahan kritis dan potensial kritis  

- Kemiringan > 30 % dan terjadi erosi parit/alur  

- Pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka  
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- Sedimentasi tinggi  

- Curah hujan tinggi  

- Kemiringan alur maksimal 5%  

(b). Letak dan jumlah Bangunan  

Penempatan bangunan pengendali jurang pada satu alur dibuat secara ”series” 

(berurutan) dengan prinsip ”Head to Toe” yaitu dasar bangunan bagian atas (hulu) 

menjadi patokan bagian atas bangunan yang berada dibawahnya.  

a) Tahapan Pelaksanaan  

1) Pengadaan sarana dan prasarana  

Pengadaan peralatan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan yang habis 

pakai. Sedang pembuatan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan a.l. :  

- Pembuatan jalan masuk  

- Pembuatan gubuk kerja/gubuk material dan papan nama  

2) Penataan areal kerja  

- Pembersihan lapangan  

- Pengukuran kembali  

- Pemasangan patok  

- Pembuatan profil lapangan  

b) Pembuatan  

1). Stabilisasi ujung jurang dilakukan melalui :  

- Pembuatan teras-teras dan bangunan terjunan air  

- Pelandaian lereng  

- Pembuatan saluran diversi mengelilingi bagian atas  

2). Stabilisasi tebing jurang dilakukan melalui :  

- Pelandaian lereng/tebing  

- Penguatan lereng/tebing  

3). Stabilisasi dasar jurang terhadap bangunan pengendali lolos air dan bangunan 

pengendali tidak lolos air  

4). Pembuatan bangunan pengendali jurang  

6) Pemeliharaan  

Pemeliharaan bangunan pengendali jurang meliputi :  

- Pemeliharaan bangunan terjunan dan teras  
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- Pemeliharaan saluran diversi  

 

Gambar 24 Pencegahan Ran Off 

 

4.5.8 Pembuatan Dam Penahan (DPn)  

Tujuan dibangunnya dam penahan yaitu mengendalikan endapan dan aliran air permukaan 

dari daerah tangkapan air dibagian hulu  

a. Persyaratan Lokasi  

- Lahan kritis dan potensial kritis  

- Sedimentasi dan erosi sangat tinggi  

- Pengamanan sumber air/bangunan vital  

- Luas DTA 10-30 ha  

- Tinggi maksimal 4 meter,  

- Kemiringan alur 15-35%.  

b. Tahapan Pelaksanaan  

1) Persiapan  

a. Penyiapan Kelembagaan  

• Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka sosialisasi.  

• Pembentukan organisasi dan penyusunan rencana kerja.  

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana  

Pengadaan sarana dan prasaranan (sarpras) diutamakan untuk jenis peralatan dan 

bahan habis pakai. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain :  

• Pembuatan jalan masuk  

• Pembuatan gubuk kerja/gubuk material dan papan nama  

c. Penataan areal kerja  

• Pembersihan lapangan  

• Pengukuran kembali  
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• Pemasangan patok batas  

2) Pelaksanaan Pembuatan  

a. Pemasangan profil bangunan  

b. Penggalian pondasi bangunan  

c. Penganyaman/pembuatan bronjong  

d. Pemasangan bronjong  

e. Pengisian bronjong  

f. Pengikatan bronjong  

3) Pemeliharaan  

Pemeliharaan bangunan dam penahan meliputi :  

a. Pembersihan seresah  

b. Pemeliharaan bronjong  

 

 

Gambar 25 Dam Penahan dengan konstruksi kayu/bambu 
 

 

Gambar 26 Dam Penahan Dengan Konstruksi Anyaman Ranting, Kayu/Bambu 


