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ABSTRAK 

 Wilayah karst Gunungkidul terbentuk dari batugamping merupakan hasil angkatan 
pada zaman Pliosen. Wilayah karst umumnya dicirikan oleh drainase di bawah tanah 
serta tidak adanya air permukaan yang permanen. Dolin terbentuk karena pelarutan batu 
gamping oleh air hujan. Tanah-tanah yang terbentuk di lahan Karst umumnya dangkal (< 
50 cm), kecuali di daerah dolin. Kondisi demikian diakibatkan oleh erosi yang cukup 
berat, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengelolaan tanah yang salah 
tanpa memperhatikan kaidah konservasi kelestarian lingkungan, terjadinya  penggundulan 
hutan, dan lain-lain, sehingga terbentuk lahan kritis. Daerah dolin mendapatkan bahan 
dari atasnya sehingga relatif mempunyai unsur-unsur hara yang lebih tinggi dan lebih 
subur. Daerah dolin lebih berpotensi untuk usahatani tanaman pangan. Daerah di atasnya 
yang berlereng > 15% harus digunakan untuk usahatani tanaman tahunan bernilai 
ekonomi tinggi. Sekuen produktivitas lahan berdasarkan unsur-unsur hara dan kelerengan 
menunjukkkan bahwa di daerah yang berlereng > 15% masih cukup baik untuk tanaman 
tahunan dengan masukan tinggi (misalnya: pupuk dosis tinggi). Daerah berlereng 8-15% 
cukup baik untuk tanaman pangan asal diikuti pengelolaan lahan yang baik yaitu dengan 
tanaman penguat di bibir teras, pupuk dosis tinggi, cukup sinar matahari dan waktu tanam 
tepat waktu. Daerah dolin berlereng 0 - 8% baik untuk tanaman pangan lahan kering. 
Penelitian ini dilakukan dengan interpolasi kebutuhan jenis tanaman akan unsur hara, 
kedalaman perakaran tanaman dan lain-lain dengan data tanah baik fisik kimia dan 
mineraloginya serta data iklim (curah hujan, temperatur dan kelembaban tanah). 
Usahatani keseluruhannya mempunyai kendala utama yaitu ketersediaan air. 
 

PENDAHULUAN 

 Dalam rangka memperbaiki proses perencanaan fisik daerah di wilayah karst yang 

berwawasan lingkungan dan untuk mengoptimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan 

diperlukan data sumberdaya lahan di wilayah karst yang memadai sehingga arahan 

pembangunan daerah dan penggunaan lahan dapat direncanakan secara tepat. 

 Wilayah karst umumnya terbentuk dari batu gamping dan dicirikan oleh drainase di 

bawah tanah. Pelarutan batu gamping oleh air hujan menyebabkan terjadinya lubang-

lubang kecil dan meluas ke bawah membentuk dolin sehingga bagian permukaan 

kekurangan air (Selby, 1985). 

                                                            
1 Makalah tahun 1996 
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 Penelitian seri tanah digunakan untuk perencanaan pengelolaan lahan, karena seri 

tanah telah memberikan sifat-sifat tanah yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, 

mineralogi, regim temperatur, kelerengan, dan morfologik tanah. 

 Faktor-faktor lingkungan penentu penting (significant determinants) dalam 

produksi pertanian adalah faktor iklim, terutama cuaca, karena merupakan faktor penyebab 

yang tidak stabil dibandingkan faktor biofisik lainnya. 

 Adaptasi tanaman terutama diarahkan kepada adaptasi terhadap faktor iklim 

terutama curah hujan dan temperatur udara (Landon, 1984). 

 Untuk mengkaji produktivitas lahan diperlukan informasi iklim, namun pada saat 

ini informasi data iklim masih sangat lemah baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 

 Faktor topografi terutama kelerengan menjadi faktor kedua setelah faktor iklim, 

karena sangat menentukan dalam proses terjadinya erosi, pengangkutan dan penimbunan, 

sehingga mempengaruhi tingkat proses pelapukan baik secara mekanik, kimia maupun 

biologi (Buol et al., 1973). Lahan yang miring mudah terjadi erosi, dan lahan yang datar 

dan terletak di bawah perbukitan dapat menjadi tempat penimbunan bahan-bahan dari 

bagian atasanya. 

 Erosi, kelongsoran selain ditentukan oleh faktor topografi, yang lebih penting 

adalah kandungan mineral lempung dari tanahnya dan vegetasi atau penggunaan lahan. 

 Di lereng atas dengan bentuk cembung cenderung mengalami erosi dan pencucian 

yang relatif lebih besar dan terjadi pengikisan dan penguraian bahan induk membentuk 

oksida-oksida Fe dan Al (Swindale dan Jackson, 1956; Krauskopf, 1976) sehingga 

diperlukan penanganan yang intensif dalam tata penggunaan lahannya. 

 Tanaman tahunan merupakan tanaman yang dapat menghambat terjadinya erosi 

dan kelongsoran tanah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Proyek Bangun Desa II di wilayah karst Karangasem, 

kecamatan Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahan penunjang 

penelitian digunakan 

1. Peta geologi lembar Surakarta-Giritontro, Jawa, skala 1:100.000 (Surono et al., 1992). 

2. Peta topografi lembar Semin dan Semanu, skala 1:50.000 (Army Map Service, 1943). 

3. Potret udara hitam putih skala 1:50.000 (INS/FAO,1969). 

4. Data sifat kimia dan fisik seri tanah (Tabel 1,2). 

5. Data iklim di kecamatan Ponjong dan sekitarnya (Tabel 3). 
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6. Kisaran persyaratan tumbuh dan kesesuaian lahan tanaman kehutanan (Acacia 

auriculiformis, Leucaena leucocephala, Albizia falcataria) untuk kelas kesesuaian S2 

dari CSR/FAO Staff (1983) yang dimodifikasi (Tabel 4). 

Penelitian dilakukan dengan menginterpretasikan persyaratan tumbuh dan 

kesesuaian lahan tanaman kehutanan dengan data tanah dan lingkungan serta iklim. 

Interpolasi data dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pengaruh lingkungannya. 

 

Tabel 1. Data analisis kimia lapisan seri tanah 
 

No. Seri Famili pH C 
(%) 

N 
(%) 

P 
(ppm) K KPK 

(ml/100g) 
Kb 
(%)

1. Cempluk Lithic ustorthent, skeletal 
berlempung, berkapur, haloistik 
isiohipertemik 

7,4 1,78 0,13 15 0,07 17,10 100

2. Gelap Typic Ustropept 7,6 2,93 0,23 14 0,09 13,00 100
3. Tirisan Oxic Ustropept 6,9 2,91 0,25 5 0,10 38,28 99 
4. Karang-

asem 
Oxic Ustropept 6,9 1,70 0,14 86 0,15 17,39 89 

 

Tabel 2. Data sifat fisik dari tiap seri tanah 
 

Tekstur 
No. Seri Kedalaman 

(cm) Lapisan atas Lapisan bawah
Permea-
bilitas 

Keadaan 
batu/kerikil 

Lereng 
dominan

(%) 

1. Cempluk <25 geluh 
berkerikil 

geluh 
berkerikil 

cepat berkerikil >45 

2. Gelap <100 geluh debuan geluh 
lempungan 

cepat berkerikil 
dan berbatu 

15-45 

3. Tirisan  75-100 lempung 
berkerikil 

lempung sedang berkerikil 
dan berbatu 

3-8 

4. Karang-
asem 

>150 lempung 
berat 

lempung 
berat 

lambat - 1-3 

 
Tabel 3. Data curah hujan daerah penelitian dan sekitarnya (Oldeman, 1975) 
 

Stasiun Alt Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah BB BK Zone BB BK Q Tipe

Ponjong 313 81-93 511 325 264 179 96 50 14 30 34   89 137 285 2.014 4 6 D-3 6 4   67 D 

Semin 312 81-93 302 395 266 181 129 68 29 11 32 101 164 208 1.888 4 4 D-3 8 3   38 C 

Karangmojo 311 81-93 258 246 175 131 105 36 29   6   4   39 138 211 1.836 3 5 D-1 7 5   71 D 

Semanu 189 81-93 247 188 133 105   70 28 17   6 38   29 99 225 1.186 2 6 E-3 5 5 100 E 
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Tabel 4. Persyaratan tumbuh dan kesesuaian lahan untuk tanaman kehutanan (Acacia 
auriculfornia, Leucaena leucocephala dan Albania falcataria) 

 

Karakteristik lahan Kesesuaian lahan 
S2 

Iklim (t): 
Rata-rata temperatur tahunan (oC) 

Ketersediaan air (w): 
Bulan kering (<75 mm) 
Rata-rata curah hujan tahunan (mm) 

Keadaan perakaran (r): 
Kelas drainase 
Tekstur 
Kedalaman efektif (cm) 

Retensi hara (f): 
KTK (me/100 g tanah) 
pH (H2O) permukaan tanah 

Hara tersedia (n): 
Total N, P2O5, K2O 

Toksisitas: 
Salinitas (mmhos/cm) 

Terrain (S): 
Lereng (%) 

 
23-30 

 
0-4 

1.000-2.000 
 

baik, cepat 
geluh debuan, geluh lempung debuan, lempung

<50 
 

sedang 
6,5-7,5 

 
- 
 

<8 
 

0-30 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian pada pemetaan tanah detail (Puslittanak, 1993). Wilayah karst 

dari Proyek Bangun Desa II di Karangasem dapat dibedakan dalam beberapa fase 

kemiringan lereng, yaitu lereng (0-3)% dan (3-8)% menempati bagian dolin, serta lereng 

(8-15)%, (15-30)%, (30-45)% dan >45% menempati wilayah perbukitan karst. Fase lain 

adalah kedalaman tanah. Daerah dolin mempunyai kedalaman lebih dari 100 cm, 

sedangkan di perbukitan berkisar dari lebih dangkal dari 25 cm sampai 100 cm. Di bagian 

lereng bawah bukit karst kedalaman tanah umumnya berkisar (75-100) cm, pada yang 

berlereng (8-15)%, tetapi yang berlereng (15-30)% mempunyai kedalaman (50-75) cm. 

Pada lereng tengah dan atas umumnya berlereng >30% dan kedalaman tanahnya lebih 

dangkal dari 50 cm. Pada tanah-tanah yang dangkal umumnya termasuk pada tanah-tanah 

Lithic Ustorthents dan Lithic Ustropepts; sedangkan yang tanahnya termasuk dalam 

subordo Ustalf dan Ustropepts. Tanah-tanah tersebut umumnya didominasi oleh haloisit 

hidrat. Di beberapa tempat di bukit karst ditemukan tanah-tanah bersifat andik dengan 

didominasi oleh alofan (Sudihardjo et al., 1995). 

Curah hujan di daerah karst ini antara 1.500-2.000 mm pertahun dengan bulan 

kering (<60 mm) 4-5 bulan yaitu pada bulan Juni-September/Oktober dan bulan basah 
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(>100 mm) 5-3 bulan yaitu pada bulan November-April/Mei. Tipe curah hujan termasuk 

D-E (Schmidt dan Ferguson, 1951) dengan nilai Q = (66,7-167)%. Temperatur rata-rata 

berdasarkan perhitungan dengan rumus Braak berkisar 24-26 oC. 

Persyaratan tumbuh dan kesesuaian lahan untuk tanaman kehutanan (Acacia 

auriculformia, Leucena leucocephala dan Albizia falcataria) untuk di perbukitan karst 

lereng tengah dan atas ditinjau dari faktor kebutuhan akan tanahnya (sifat fisika dan 

kimianya) serta faktor iklim, yaitu yang umumnya mempunyai tekstur geluh debuan 

sampai geluh lempung debuan di lereng tengah dan di lereng bawah bertekstur lempung, 

drainase baik sampai cepat, pH 7, 0-7, 5, bulan kering 4 bulan berturut-turut Juni sampai 

September dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.014 mm, maka tanah-tanah di wilayah 

perbukitan karst dengan lereng (15-30)% adalah sesuai termasuk kelas S2 dan termasuk 

produktif. Pada lereng >30% dapat diusahakan tanaman tahunan tersebut dengan input 

yang lebih tinggi; yaitu dengan pembuatan teras lebih baik dan permanen serta dengan 

dosis pupuk tinggi. Peningkatan bahan organik sebelum tanaman kehutanan berfungsi 

sebagai penahan erosi dan pemberi humus diperlukan pupuk organik melalui pemberian 

pupuk kandang untuk menghambat terjadinya proses karstifikasi yaitu pelarutan batu 

gamping. 

Usahatani untuk tanaman pangan berupa padi gogo palawija dapat diusahakan pada 

daerah dolin dan lereng bawah bukit karst yang berlereng <15% dengan penambahan 

bahan organik dan silikat. 

Perlu diingat bahwa wilayah karst sebenarnya cukup dengan unsur-unsur mikro 

yang dibutuhkan tanaman, karena terbentuk dari angkatan sedimen marin, sehingga daerah 

ini perlu dikelola dengan baik dengan ditunjang oleh penelitian yang mendalam. 

Kendala yang dihadapi di tempat ini adalah ketersediaan air, sehingga diperlukan 

tempat untuk menyimpan air pada musim kemarau, yaitu berupa embung-embung yang 

permanen. 

 

KESIMPULAN 

1. Wilayah perbukitan karst dan dolin merupakan daerah angkatan dari sedimen marin, 

sehingga diduga unsur-unsur mikro ada dalam kandungan tanahnya. Kondisi ini sangat 

diperlukan oleh tanaman untuk dapat hidup subur dan produksinya optimal. 

2. Pengelolaan lahan dapat dipilahkan, yaitu: 

a. Lahan perbukitan dengan lereng >15%, untuk tanaman kehutanan (Acacia 

auriculiformis, Leucaena leucocephala, dan Albizia falcataria). 
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b. Lahan perbukitan lereng bawah lebih kecil dari 15% (8-15%) dan daerah dolin 

dapat dilakukan untuk usaha tanaman pangan (padi gogo, palawija). Di lereng      

8-15% diperlukan tanaman penguat bibir keras. 

3. Pemupukan dengan bahan organik berupa pupuk kandang sangat diperlukan untuk 

daerah dolin, karena dibutuhkan untuk menetralisasi muatan, positip oksida-oksida Al 

dan Fe; sedangkan untuk di bagian lereng perbukitan, berfungsi untuk memperbaiki 

struktur tanah, menambah kesuburan dan menghambat terjadinya proses karstifikasi. 

4. Perlu pembuatan embung-embung yang permanen guna menyimpan persediaan air 

waktu musim kemarau. 
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