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Intisari 

Waduk merupakan suatu piranti untuk membenahi daur hidrologi atau neraca air 

suatu wilayah sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan penduduk. Atas dasar 

pengertian ini maka dari segi pengelolaannya, waduk harus diperlakukan selaku bagian 

dari sautu sistim lingkungan hidup. Dengan demikian proses-proses utama yang 

menentukan kegawaian waduk, yaitu pengisian air, pelepasan air, perubahan mutu air 

dalam kaitannya dengan watak dan kelakuan anasir-anasir lain dari sistim lahan 

bersangkutan. 

Tulisan ini mencoba membahas hakekat waduk sebagai anasir teknologi yang 

disisipkan ke dalam lingkungan asli beserta akibat-akibat jangka pendek dan panjangnya. 

Juga dibahas reaksi lingkungan terhadap suatu sisipan seperti itu dan usaha-usaha apa yang 

dapat dijalankan untuk menghidupkan keseimbangan baru yang mantap dan lebih bernilai. 

 
Hakekat Waduk 

Waduk menurut pengertian umum pada asanya merupakan tempat pada muka lahan 

untuk menampung dan menabung air turah secukupnya pada musim basah, sehingga air itu 

dapat dimanfaatkan pada musim kering atau langka air. Air yang disimpan dalam waduk 

terutama berasal dari aliran permukaan dan ditambah dengan yang berasal dari air hujan 

langsung. Aliran permukaan, di samping berupa sungai atau aliran tetap yang lain, juga 

berupa penyaluran air kadangkala setempat keliling waduk. 

Jadi ada 3 sumber air yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan pengisian 

waduk: (1) air tanah yang ke luar sebagai mata air dan kemudian mengalir sebagai sistim 

sungai yang dibendung, (2) curahan atau endapan atmosfir langsung di atas waduk berupa 

hujan, dan (3) penyaluran air permukaan setempat sekeliling waduk. Ketiga sumber air ini 

saling terikat dalam daur hidrologi. Secara bersama ketiga sumber ini menentukan 

ketersediaan potensial air yang dapat disimpan dalam waduk. Ketersediaan aktual air ialah 
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ketersediaan potensial dikurangi dengan jumlah yang hilang karena penguapan dari 

permukaan air waduk dan yang meresap ke dalam tanah melalui dinding dan dasar waduk. 

Berapa jumlah air yang benar-benar dapat ditampung waduk dari jumlah yang tersdiakan 

aktual, tergantung dari kapasitas teknik waduk. Pada gilirannya, kapasitas teknik waduk 

ditentukan oleh matra (dimension) dan    geometri waduk. Air yang berlebih dibuang 

melalui saluran-saluran pembuangan ke daerah hilir. 

 
Faktor-faktor Penentu Kegawaian Waduk 

Dalam pembicaraan ini perlu dibedakan secara jelas antara pengertian laju masukan 

air potensial yang ditentukan oleh ketersediaan potensial air menurut waktu, laju 

kehilangan air dalam waduk karena penguapan dan peresapan serta kemantapan kapasitas 

penampungan waduk yang ditentukan oleh laju pendangkalan dan penyempitan waduk 

oleh pengendapan dan guguran tebing. Secara teori ketersediaan aktual air pengisi waduk 

dapat dibuat sama dengan ketersediaan potensial air dengan jalan mencegah sama sekali 

penguapan dari permukaan air waduk dan peresapan ke dalam tanah melalui dinding dasar 

waduk. Penguapan akan  bertambah besar apabila di samping penguapan fisik (evaporasi) 

juga terjadi penguapan biologi oleh tumbuhan air yang hidup di permukaan air 

(transpirasi). Makin sarang tanah dasar waduk, makin banyak air yang hilang karena 

peresapan. Kapasitas waduk menyusut karena penyempitan luas permukaan waduk 

dan/atau pendangkalan dasar waduk. Permukaan waduk dapat menyempit karena 

pengendapan topi atau guguran dinding waduk. Pendangkalan dasar waduk disebabkan 

karena pengendapan di dasar waduk. Bahan yang mengendap berasal dari bahan suspensi 

yang masuk bersama dengan aliran air pengisi waduk. 

Untuk daerah sekeliling waduk perlu diamankan dan dilesetarikan. Penanganan 

kedua daeerah tadi juga penting bagi kemantapan kapasitas tampung waduk. Usaha 

peningkatan ketersediaan aktual air dikerjakan pada loka waduk sendiri. Dengan demikian 

usaha pengembangan dan pelestarian waduk terbagi dua: (1) pengamanan bagian hulu 

daerah aliran sungai pada umumnya dan daerah tadahan pada khususnya dan (2) 

Pengawetan air yang sudah tersimpan dalam waduk. 

Di satu pihak penyaluran air permukaan (runoff) menyebabkan pengurangan 

pengisian sumber air tanah, yang pada gilirannya menurunkan penghasilan air mata air 

sungai-sungai yang dibendung. Di pihak lain, pengingkatan penyaluran air permukaan itu 

menambah jumlah air yang mengalir langsung mengisi waduk, yang berasal dari lahan-

lahan tinggi di sekeliling waduk. Sampai batas tertentu penyaluran air permukaan 
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meningkatkan erosi tanah, yang pada gilirannya menambah kadar bahan tersuspensi dalam 

aliran-aliran air yang masuk waduk. Hal ini akan menambah besar kemungkinan 

pelumpuran waduk yang menyusut kapasitas tampung waduk. Pelumpuran dapat juga 

berakibat eutrofikasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan tumbuhan air, 

sehingga laju transpirasi mengalami peningkatan. Seperti telah disebutkan di atas, 

transpirasi ini akan ikut menurunkan ketersediaan air aktual pengisi waduk. Curah hujan 

dan agihan hujan sepanjang tahun serta evaporasi potensial ditentukan oleh faktor-faktor 

meteorologi. 

Satu hal yang perlu dicatat ialah, bahwa dilihat dari segi pertanian, disamping  

selaku penyedia air pengairan, waduk juga diharapkan dapat menambah kesuburan 

kimiawi tanah dengan jalan menambahkan unsur-unsur hara tanaman bersama dengan 

pencurahan air di petak-petak pertanaman. Unsur-unsur hara itu berada dalam zat-zat yang 

terlarut dalam air dan/atau dalam zat-zat yang tersuspensi dalam air. Air keluaran waduk 

yang terlalu jernih kurang berdaya mengandunga bahan tersuspensi dan/atau di dalam 

waduk terlalu banyak terjadi pengendapan. Maka adanya bahan tersuspensi dalam air 

keluaran waduk menambah kegunaan air waduk untuk pengairan. Hal ini berarti, bahwa 

erosi di lahan atasan diperlukan sampai suatu batas yang terijinkan. 

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menilai gawai 

(function) waduk. Yang pertama ialah kemampuannya menyediakan air dalam jumlah 

cukup dan pada waktu yang dikehendaki bagi pemenuhan kebutuhan pertanaman. Yang 

kedua ialah kemampuannya menyediakan air dengan mutu memadai, setidak-tidaknya 

tidak mengandung zat-zat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, apalagi 

meracuni tanaman; misalnya terlalu masam, nilai DHL terlalu tinggi, sulfat bebas terlalu 

banyak atau aluminium terlarutkan melampaui batas. Di dalam pengelolaan waduk, 

pengamatan dan pencatatan atas kemampuan mengahasilkan air dan mutu air harus 

dikerjakan secara nalar (continous) untuk dapat mengetahui setiap perubahan penting yang 

terjadi secara segera, atau untuk dapat meramalkan perubahan penting apa yang boleh jadi 

timbul di kelak kemudian hari, khususnya yang merugikan usaha pertanian. Atas dasar 

peramalan ini dapatlah diusahakan perbaikan keadaan lingkungan waduk yang diperlukan 

seawal-awalnya, sehingga tidak sampai terlambat. Pemeniteran keadaan air waduk ini juga 

penting untuk penggunaan waduk yang lain, seperti pembangkit tenaga listrik, perikanan, 

rekreasi dan rumah tangga. 
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Beberapa Pengertian Tentang Erosi Tanah 

Erosi tanah ialah suatu proses kerusakan tanah yang menyangkut kehilangan tanah 

sebagai suatu bahan. Kakas (force) penyebab erosi ialah air atau angin. Secara teknik 

longsoran lahan (landslide), yang memindahkan tanah sekaligus sebagai suatu tubuh, dan 

guguran tebing yang ditimbulkan oleh kakas gravitasi sebagai kakas penyebab, tidak 

termasuk pengertian erosi. Akan tetapi guguran tebing karena kikisan aliran sungai atau 

karena pukulan ombak laut termasuk pengertian erosi. Atas dasar kakas penyebabnya, 

erosi tanah dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu erosi air dan erosi angin. Untuk Indonesia 

pada umumnya, erosi air jauh lebih penting daripada ersoi angin. Mengingat laju 

kejadiannya, ada erosi alam atau erosi geologi dan erosi yang dipecepat. Erosi yang 

terakhir ini, yang biasa disingkat dengan sebutan “erosi” saja atau disebut juga “erosi 

tanah” untuk membedakannya dari erosi geologi , adalah bentuk erosi yang berbahaya, 

yang harus ditanggulangi atau dicegah. Erosi alam justru harus berlangsung karena bersifat 

menguntungkan dilihat dari segi pengembangan kesuburan tanah. Oleh erosi alam terjadi 

pembaharuan atau permudaan tanah, yang kalau tidak demikian tanah akan cepat terkuras 

kesuburannya, sehingga akhirnya menjadi senil. 

Pada erosi alam laju pengikisan tanah dalam lapisan tanah atasan kurang lebih 

setaraf dengan laju pembentukan tanah baru dari bahan induknya. Apa dan berapa yang 

hilang di atas mendapatkan ganti baru dari bawah. Erosi tanah berbahaya oleh karena laju 

pengikisan tanah jauh lebih cepat daripada laju pembentukan tanah. Tanah lambat laun 

akan habis dan tinggal bahan induknya saja, atau bahkan dapat tinggal batuan dasar saja. 

Batas antara erosi alam dan erosi tanah bersifat nisbi dan berbeda menurut perbedaan 

kegiatan proses pembentukan tanah yang ditentukan oleh keadaan lingkungan 

pembentukan tanah. Dalam lingkungan pembentukan tanah yang mendorong proses 

pembentukan tanah berlangsung lebih giat, suatu laju pengikisan tanah tertentu masih 

dapat digolongkan ke dalam erosi alam, sedang dalam lingkungan pembentukan tanah 

yang kurang giat, laju pengikisan tanah yang sama sudah harus dimasukkan dalam 

pengertian erosi tanah. Hal ini berarti, bahwa ada-tidaknya erosi tanah tidak dapat 

ditetapkan semata-mata atas dasar berapa tebal lapisan tanah yang setiap tahun terkikis 

hilang. Misalnya, untuk daerah-daerah berikliim kurang basah, bervegetasi jarang dan 

bertimbulan lebih terjal, kehilangan lapisan tanah setebal 0,5 mm setahun saja sudah 

membahayakan. Sebaliknya, dalam lingkungan yang lebih basah dengan vegetasi penutup 

yang baik dan timbulan yang kurang terjal, laju pengikisan tanah sebesar 1 mm setahun 
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belum perlu dinyatakan berbahaya. Hal ini disebabkan karena dalam lingkungan yang 

pertama pembentukan tanah berlangsung lebih cepat daripada dalam lingkungan yang 

kedua. 

Di samping itu pernyataan kegawatan erosi masih perlu mempertimbangkan 

morfologi kesuburan tanah dan jeluk mempan (effective depth) tanah. Pada tanah-tanah 

dengan morfologi kesuburan yang baik, yaitu taraf kesuburan tinggi dan merata sepanjang 

tubuh tanah, dan disertai dengan jeluk mempan yang tebal, pengaruh erosi tanah tidak 

segawat yang terjadi pada tanah-tanah yang mempunyai morfologi kesuburan buruk, 

apalagi kalau disertai dengan jeluk mempan yang dangkal. Kegawatan erosi tanah terutama 

menonjol pada tanah-tanah yang mempunyai morfologi yang menyolok antara bagian atas 

dan bagian bawah profil tanah. Bagian atas profil tanah mempunyai taraf kesuburan tinggi, 

sedang bagian bawahnya mempunyai taraf kesuburan yang rendah. Jadi kegawatan erosi 

tanah dinilai atas dasar persentasi kumulatif kehilangan tanah terhadap tebal tanah total 

yang dapat menjadi medium akar, sejalan dengan waktu. 

Menurut laju kejadiannya, masih ada satu pengertian lain tentang erosi, yaitu erosi 

terbolehkan atau terijinkan (acceptable erosion) atau disebut pula batas kehilangan tanah 

yang terbolehkan (acceptable limit of soil erosion). Erosi ini lebih laju daripada erosi alam, 

akan tetapi lebih lambat daripada erosi tanah yang tak-terkendalikan. Erosi terbolehkan 

berlangsung selama lahan diusahakan menurut tatacara pengawetan dan pelestarian sebaik-

baiknya. Dengan kata lain, erosi terbolehkan adalah “kerugian kesuburan tanah tanah 

maksimum” yang masih dapat terimbangi oleh usaha-usaha pengawetan dan pelestarian 

kesuburan tanah tanpa penutupan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan bersih yang 

memadai bagi si-pengusaha. Berapa laju erosi terbolehkan tergantung pada beberapa hal, 

a.l. yang terpenting ialah: (1) peluang untuk memacu pembaharuan atau peremajaan tanah 

dengan pengolahan tanah yang sepadan, (2) cadangan bahan induk tanah yang tersediakan 

dan (3) luas dan intensitas dampak (impact) erosi di lahan atasan atas kepentingan-

kepentingan yang berada di baruh (lowland). 

Menghentikan erosi sama sekali terang merupakan usaha yang tidak bernalar sama 

sekali, karena dengan demikian menutup sama sekali peluang untuk memperoleh hasil dari 

lahan bersangkutan (permukaan tanah ditutup dengan aspal atau semen). Kecuali untuk 

lahan-lahan tertentu yang dengan jalan apapun juga tidak mungkin diusahakan secara 

menguntungkan (ketercapaian dan keterlintasan nihil atau sangat terbatas karena timbulan, 

atau laju pembentukan tanah luar biasa lambat karena keadaan loka yang khusus), yang 

laju eosinya perlu dikendalikan sehingga setaraf dengan erosi alam, erosi pada lahan-lahan 
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lain cukup dikendalikan sehingga tidak melampaui taraf erosi yang terbolehkan. Di 

samping terlalu mahal dan terlalu banyak usaha yang harus dicurahkan, pengendalian erosi 

sampai pada batas erosi dalam semua lahan usaha akan berarti pula membatasi keleluasaan 

memilih usaha yang lebih menguntungkan. 

Orang biasa memakai Persamaan Umum Kehilangan Tanah (PUKT; Universal 

Equation of Soil Loss) untuk menduga kerentanan lahan akan erosi. Persamaan itu ialah  

A = RKLSCP 
 
yang A adalah kehilangan tanah terhitung dalam ton, ha-1. th-1, R ialah indeks erosivitas 

hujan, K ialah faktor erodibilitas tanah, L adalah faktor panjang lereng, S ialah faktor 

landasan lereng, C adalah faktor pengelolaan pertanaman dan P ialah faktor penerapan 

usaha pengendalian erosi. 

 
Persoalan Erosi di wilayah Waduk Wonogiri 

Untuk erosi   terbolehkan Bennett (1939) menetapkan nilai 12,5 t.ha-1.th-1, yang 

dimaksudkannya sebagai nilai purata bagi seluruh wilayah Amerika Serikat. Di kawasan 

Afrika Tengah dipakai nilai 10 t.ha-1.th-1 untuk tanah-tanah pasiran dan 12,5 t.ha-1.th-1 

untuk tanah-tanah lempungan (Hudson, 1971). Morgan (1979) menemukan nilai 20 t.ha-

1.th-1 untuk kawasan Malaysia. Untuk Indonesia sampai sekarang belum ada nilai yang 

dapat dipakai sebagai pedoman erosi terbolehkan. Atas dasar keadaan tanah dan keadaan 

erosinya, erosivitas hujan dan catatan-catatan lain yang gayut (Dames, 1955; Nobe, 19974; 

John & van der Goot, 1976; Murdiyarso, 1978; Subproyek Bantuan Teknik UNDP, 1979) 

dan atas dasar pertimbangan, bahwa pengendalian erosi ditujukan untuk (1) melindungi 

DAS Hulu dan (2) memperpanjang masalakku waduk, diambil untuk sementara nilai erosi 

terbolehkan untuk wilayah Waduk Wonogiri sebesar 10 t.ha-1.th-1. Ini sama dengan laju 

erosi 1 mm setahun. 

Dalam meninjau keadaan erosi kini di wilayah waduk Wonogiri, wilayah itu dibagi 

menjadi dua bagian besar, yaitu bagian timur dan bagian barat. Dengan PUKT tersebut di 

atas dapatlah dihitung A untuk masing-masing bagian. Harga parameter untuk masing-

masing bagian ditetapkan sebagai berikut: 
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- Bagian Barat:      R  = 1.073,5  - Bagian timur:     R  = 860,7 

        K  = 0,26                     K  = 0,17 

        LS = 7,1                     LS = 7,1 

        C   = 0,208                     C   = 0,208 

        P   = 1,00                     P   = 1,00 

        ---------------         --------------- 
       A   = 412,2 t.ha-1.th-1           A  = 216,1 t.ha-1.th-1 
 

Rata-rata untuk seluruh wilayah Waduk Wonogiri ialah 314,2 t.ha-1.th-1. Untuk 

wilayah yang sama John & van der Goot (1976) mengemukakan nilai 3 cm,th-1. Ini sama 

dengan 300 t.ha-1.th-1 dengan anggapan BV tanah 1 g.cm-3. Nilai ini sangat mirip dengan 

nilai yang diperkirakan oleh para penulis tersebut di atas. 

Bagian barat dirajai oleh tanah vertisol dan bagian timur oleh tanah-tanah latosol 

dan sebangsanya. Karena itu K bagian barat lebih tinggi daripada K bagian timur. Faktor 

erodibilitas tanah ini dihitung dengan menggunakan nomograf Wischeiemer, Johson % 

Cross (1971). Untuk menghitung R digunakan indeks erosivitas hujan “EL30” menurut 

Morgan (1974), Roose (1975) dan Bols (1978). Untuk S diambil nilai landaian lereng 

purata 15% dari laporan John & van der Goot (1976). Untuk L diambil panjang lereng 150 

m sebagai pendekatan panjang lereng umum di daerah itu. Persamaan untuk menghitung 

LS terdapat dalam tulisan Arnoldus (1977) dan Morgan (1979). C diambil dari yang 

dipakai untuk pertanaman jagung sekali setahun di Malaysia, yang diapit oleh masa bero 

dengan vegetasi penutup rapat (Morgan, 1979). Sementara menunggu penetapan C yang 

lebih mendekati kebenaran untuk keadaan Indonesia, barangkali nilai dari Malaysia ini 

boelh dipakai sebagai nilai perkiraan. Vegetasi penutup rapat barangkali boleh disetarakan 

dengan pertumbuhan rumput liar atau alang-alang yang rapat, seperti yang sering terlihat di 

lahan atasan kering di Indonesia. P diambil 1,00 karena dianggap belum ada usaha 

pengendalian erosi yang memadai. 

Dengan menggunakan laju erosi terbolehkan sebesar 10 t.ha-1.th-1 tersebut di at as, 

CP bagian barat ialah 0,0050 dan CP bagian timur ialah 0,0096. CP yang diperkirakan ada 

sekarang ini ialah 0,208. Ini berarti, bahwa bagian barat memerlukan perbaikan CP 

sebanyak 41,6 x dan baigan timur sebanyak 21,7 x. Jadi atas dasar anggapan, bahwa taraf 

pengelolaan lahan sama buruk di bagian barat dan timur wilayah Waduk Wonogiri, bagian 

barat mengandung persoalan erosi hampir 2 lipat berat daripada bagian timur. Hal ini 

terutama disebabkan oleh dua faktor, yaitu hujan yang lebih erosif dan tanah yang lebih 
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peka erosi. Oleh karena watak hujan tidak dapat diatur atau dikendalikan maka usaha 

perbaikan lingkungan fisik harus ditumpukan lebih  banyk pada tanah di bagian barat 

daripada bagian timur, padahal keadaan aseli tanah di bagian barat sudah lebih buruk 

daripada di bagian timur. Kombinasi RK di bagian barat dikatakan 1,9 kali lebih buruk 

daripada di bagian timur. 

 
Usaha Perbaikan Wilayah Waduk Wonogiri 

Wilayah Waduk Wonogiri dapat diperbaikik dengan jalan: (1) perbaikan tanah, (2) 

perbaikan pola bercocok tanam atau tataguna lahan, (3) perbaikan tatacara pengendalian 

erosi, atau (4) gabungan dua atau lebih usaha perbaikan tersebut terdahulu. Perbaikan 

tatacara pengendalian erosi atau penerapan pengawetan tanah (perbaikan faktor P dan juga 

L, kalau menyangkut pembuatan galengan kontur atau undak) mungkin merupakan usaha 

yang secara nisbi paling mudah dilaksanakan, karena lebih mudah diterapkan oleh para 

petani. Usaha ini tersisipkan pada pekerjaan harian mereka. Perbaikan tanah (perbaikan 

faktor K) secara teknik tidaklah sukar, akan tetapi pada dewasa ini cenderung akan 

terbentur pada kesulitan memperoleh bahan pembenah dalam jumlah cukup dan dengan 

mutu yang baik (pupuk organik), atau sulit dan mahal sekali (artificial soil conditioners). 

Bolehjadi perbaikan pola bercocok tanam, apalagi perbaikan tataguna lahan, merupakan 

usaha yang paling sulit dilaksanakan, mengingat hal ini akan menyangkut secara 

mendalam masalah sosial, ekonomi dan budaya (selera, kebiasaan). Jadi dalam waktu 

dekat faktor C barangkali belum dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Faktor S kalau perlu dapat diperbaiki, akan tetapi hanya secara terbatas sekali, 

karena akan menyangkut penggeseran tanah (earth moving) yang banyak sekali. Lereng-

lereng yang curam terang tidak praktikal untuk diratkan. Lereng-lereng dengan landaian 

kecil (barangkali hanya sampai dengan 5% maksimum) mungkin masih layak untuk 

diratakan, itupun hanay yang pendek-pendek saja. Lereng dengan landaian kecil sudah 

dapat dilindungi dengan sempurna dengan membuat galengan kontur atau penanaman 

menjalur kontur saja. Bahkan cara-cara terakhir ini, di samping jauh lebih sederhana, juga 

hanya sedikit sekali mengusik tanah (galengan kontur), atau tidak mengusik tanah sama 

sekali (penanaman menjalur kontur). Perataan atau pengecilan landaian lereng, terutama 

untuk tanah-tanah Wonogiri, tidak dapat dibenarkan sama sekali ditinjau dari segi 

pertanian, karena akan menimbulkan persoalan kesuburan tanah yang barangkali justru 

lebih berat daripada persoalan lereng semula. Tanah lapisan atasan yang tidak tebal dan 

pada dasarnya kurang atau tidak subur oleh penggusuran tanah akan teraduk atau tertimbun 
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oleh tanah lapisan bawahan yang pada dasarnya kalah subur dibandingkan dengan tanah 

lapisan atasan. Di samping itu, pengadukan atau penggusuran tanah akan sangat 

meningkatkan kerentanan tanah terhadap erosi (lihat Gb.1 terlampir). Faktor R terang tidak 

dapat diperbaiki, karena itu berhubungan dengan watak hujan di masing-masing tempat. 

Dalam persamaan umum erosi maka A dapat dikecilkan dengan jalan mengecilkan 

K,L.C. dan/atau P. Perbaikan L dan P sering saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Di 

bawah ini dicantumkan suatu kasus teori yang mengandung ramalan bagaimana A dapat 

diturunkan dengan memperbaiki faktor-faktor C dan P andaikata diterapkan di wilayah 

Waduk Wonogiri.  

 
A, t.ha-1.th-1 % Landaian  

Lereng 
Usaha Pengawetan Nilai 

Faktor P 
Penanaman Faktor 

C Bag. 
barat 

Bag. 
Timur 
 

 
15 

 
Tanaman menjalur 
kontur 
 
 
 
s.d.a  
undak 

 
0,40 
 
 
 
 
0,40 
0,16 

 
Rumput 
dengan 
penutupan 
permukaan 
40% 
s.d.a 80% 
s.d.a 60% 

 
0,10 
 
 
 
 
0,013 
0,045 

 
79,3 
 
 
 
 
10,3 
14,3 

 
41,5 
 
 
 
 
5,4 
7,5 
 

Nilai faktor P dan C diambil dari Arnoldus (1977). 

Daftar 1. Perkiraan laju erosi (A) di masing-masing bagian wilayah Waduk Wonogiri jika 
nilai faktor P dan C diturunkan dari nilai perkiraan kini. 

 
Terlihatlah, bahwa dengan undak dan penanaman rumput dengan penutupan permukaan 

60% laju erosi di bagian timur telah dapat diturunkan di bawah laju erosi terbolehkan. Di 

bagian barat dengan tanam menjalur kontur dan penanaman rumput dengan penutupan 

permukaan 80% laju erosi baru dapat diturunkan kira-kira setaraf dengan laju erosi 

terbolehkan. 

 
 
Kesimpulan 

Para penulis tidak memiliki data gayut yang cukup lengkap untuk dapat 

menguraikan persoalannya dengan lebih mendalam dan memberikan arah penyelesaian 

yang lebih mantap. Para penulis terpaksa menggunakan sejumlah andaian dalam 

mengungkapkan pendapat mereka. Memang makalah ini tidak dimaksudkan sebagai 

petunjuk pelaksanaan penanggulangan persoalan yang ada di wilayah Waduk Wonogiri, 
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melainkan hanyalah sekedar menunjukkan watak persoalan yang kiranya dihadapi dalam 

usaha pengembangan dan pelestarian wilayah Waduk Wonogiri. Beberapa gambaran 

tentang usaha-usaha yang boleh jadi diperlukan juga dikemukakan sebagai teladan. 

Yang ingin dikemukakan oleh makalah ini ialah, bahwa masih banyak data dasar 

yang harus dikumpulkan sebelum dapat disusun suatu rancangan pengembangan dan 

pelestarian yang betul-betul mantap untuk wilayah Waduk Wonogiri. Data dasar itu a.l. 

diperlukan untuk dapat menyusun suatu rancangan optimum dalam kaitannya dengan 

perbaikan faktor-faktor C dan P (termasuk faktor L) dan untuk mengetahui berapa jauh 

penanganan faktor K dapat diikutkan dalam proses pengoptimuman pemanfaatan lahan. 

Dengan menunjukkan perbedaan bobot persoalan yang menyolok antara bagian barat dan 

timur wilayah Waduk Wonogiri, yang terutama disebabkan karena faktor hujan dan tanah, 

makalah ini ingin berpesan, bahwa yang diperlukan bukanlah suatu rancangan umum, 

bagaimanapun bagus kenampakannya dari segi peraturan dan organisasinya, melainkan 

rancangan-rancangan yang sangat terinci yang gayut dengan persoalan pokok di masing-

masing bagian wilayah. Misalnya, usaha penghijauan yang sekarang dijalankan secara 

serbasama di semua tempat tanpa memperhatikan faktor-faktor obyektif setempat yang 

mendasari persoalan yang ada, tidak akan dapat menyelesaiakan persoalan yang hakiki. 

Pengembangan dan pelestarian wilayah Waduk Wonogiri tidak lain daripada usaha 

pembenahan dan perbaikan pembanfaatan lahan. Lahan berwatak rumit karena bergatra 

ganda dan mempunyai keberbagian sifat dan kelakuan menurut tempat. Kegandaan gatra 

itu menyebabkan lahan mempunyai harkat-pakai yang beraneka, tergantung pada tujuan 

pemanfaatannya. Harkat-pakai masih tergantung juga pada tempat (keterlintasan dan 

ketercapaian) dan waktu (kemajuan teknologi, perubahan keadaan ekonomi dan 

perkembangan pandangan hidup). Maka dari itu setiap usaha pengembangan dan 

pelestarian wilayah harus mempunyai matra (dimension) ruang dan waktu. Matra waktu 

mengandung arti pula penahapan kegiatan. 
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