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4.1. KEADAAN UMUM TANAH 

Daerah survei Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu merupakan lokasi 
yang berada di antara kawasan pegunungan volkanik atau daerah intervolkanik. 
Secara umum, pembentukan tanah dan lahan pada daerah ini dipengaruhi oleh 
aktivitas volkanik pada masa lampau yang mengendapkan bahan piroklastik, baik 
berupa abu volkanik, pasir yang berasal dari lahar serta lava. Sebagian lokasi 
terpengaruh oleh proses alluvial dari Sungai Brantas, koluvial kaki bukit dan batuan 
beku volkanik.  

Faktor-faktor pembentuk tanah yang mempengaruhi sebaran jenis tanah di 
daerah survei juga beragam. Hal ini terjadi terutama karena pengaruh topografi. 
Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu memiliki topografi yang beragam, mulai dari 
dataran hingga pegunungan. Keadaan ini mencerminkan adanya variasi lingkungan 
yang cukup mencolok, antara lain: relief, iklim mikro dan macam serta umur bahan 
induknya. Bahan induk, relief, iklim mikro dan umur serta vegetasi merupakan faktor 
utama pembentuk tanah di daerah survei. Dataran ditemukan pada daerah dengan 
kisaran ketinggian <800 meter. Daerah yang memiliki relief relatif datar-agak datar 
ini banyak digunakan sebagai lahan budidaya pertanian untuk komoditas musiman 
dan hortikultura yang dikelola intensif sepanjang tahun. Karakter utama yang 
dijumpai pada kawasan dataran adalah kondisi aquik sebagai pengaruh irigasi.  

Daerah perbukitan ditemukan pada kisaran ketinggian 800-1000 meter. Daerah 
ini merupakan konsentrasi perkebunan dan lahan kering. Sedangkan di atas 1000 
meter merupakan daerah perbukitan-pegunungan yang pengaruh volkanik tampak 
jelas dan tertutup abu volkanik. Ketebalan abu nampaknya semakin meningkat pada 
daerah survei bagian Utara. Dimana pada bagian utara ini terdapat kompleks 
pegunungan Arjuno-Welirang dan Anjasmoro. Akumulasi bahan piroklastik hasil 
letusan nampaknya banyak diendapkan pada kawasan ini. Ketebalan abu volkanik 
yang menyelimuti kawasan ini bervariasi berkisar dari 20 hingga 60 cm, bahkan 
ditemukan abu vulkan pada lapisan tanah dengan kedalaman 70 cm. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada masa tersebut telah terjadi beberapa periode letusan 
dengan endapan bahan piroklastik yang berbeda atau yang biasa disebut dengan 
diskontinuitas litologi. 

Beberapa lahan pada kawasan pegunungan dan perbukitan telah banyak 
digunakan untuk budidaya hortikultura dan sebagian masih berupa hutan baik alami 
maupun sekunder atau reboisasi. Pada beberapa lokasi lereng pegunungan 
dijumpai sifat yang terpengaruh kontak litik dengan ketebalan tanah yang dangkal, 
sehingga termasuk dalam Lithic Hapludands. Kontak litik juga dijumpai pada lembah 
aliran lahar. Dengan bahan pembentuk utama adalah batuan beku yang berasal dari 
lahar, daerah merupakan kawasan yang tingkat perkembangannya masih rendah.  

Topografi dan relief yang bervariasi di daerah survei dari dataran sampai 
dengan pegunungan menyebabkan adanya perbedaan proses pembentukan dan 
perkembangan tanah akibat keragaman jumlah air yang meresap melalui infiltrasi 
maupun tinggi rendahnya muka air tanah. Pada daerah yang datar dan landai 
(daerah intervolkanik), air perkolasi berjalan lambat, sehingga memungkinkan tanah 
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berada dalam kondisi jenuh air dalam kurun waktu yang lama sehingga terbentuklah 
suasana reduksi yang menghasilkan warna kelabu. Pada daerah yang lebih tinggi 
pada perbukitan dan pegunungan yang terbentuk dari pasir dan abu volkanik, terjadi 
hal yang sebaliknya. Air perkolasi dapat berjalan karena muka air tanah yang 
dalam. Keadaan ini memberikan kemungkinan terjadinya proses oksidasi yang 
menonjol sehingga menghasilkan warna terang (coklat hingga kekuningan). Pada 
daerah punggung bukit yang curam dijumpai beberapa singkapan batuan dengan 
solum yang dangkal. Hal ini dimungkinkan karena pembukaan lahan pada daerah 
yang memiliki derajat kelerengan tinggi, maupun hilangnya lapisan atas secara 
alami. 

Faktor iklim regional secara umum hampir sama dari tempat ke tempat. 
Peranan utama yang lebih menonjol adalah iklim mikro yang tercermin dari jumlah 
air yang meresap ke dalam tanah terutama pada daerah berombak hingga 
bergunung. Tempat-tempat cekung merupakan daerah akumulasi bahan tererosi 
maupun kelembaban, yang mempengaruhi reaksi oksidasi dan reduksi serta massa 
tanah. Sementara pada permukaan cembung tanah lebih kering, erosi dan oksidasi 
lebih intensif. Sedangkan pada daerah datar dan landai, keragaman iklim mikro 
ditentukan oleh perbedaan tinggi tempat.  Sehingga pada daerah ini proses reduksi 
berjalan lebih menonjol pada daerah yang rendah dan oksidasi dominan berjalan 
pada daerah yang lebih tinggi. Pada daerah kecamatan Batu dan Junrejo, 
perbedaan ketinggian dan vegetasi menyebabkan lahan-lahan pada kawasan ini 
lebih berkembang. Dicirikan melalui oleh tekstur yang lebih halus dan 
perkembangan horison yang lengkap.  

Faktor waktu (umur tanah) terlihat cukup jelas pengaruhnya antara tanah muda 
di daerah lembah (koluvial) dan aluvial dengan tanah tua di wilayah datar hingga 
berbukit-bergunung. Pengaruh faktor umur seringkali tak nampak oleh pengaruh 
faktor lain seperti bahan induk dan topografi sehingga kemungkinan diperoleh jenis 
tanah sama meski umurnya berbeda atau sebaliknya. Di daerah pengendapan 
paling muda seperti aliran sungai dan dataran banjir sekitar sungai dapat terbentuk 
tanah yang belum berkembang sama sekali. Namun secara umum dapat dikatakan 
bahwa umur tanah yang terbentuk meningkat dari dataran ke dataran pegunungan 
pada daerah survei bagian Utara dan Barat. Akan tetapi umur tanah ini sering 
dikacaukan oleh degradasi lahan, sehingga pada daerah perbukitan sering dijumpai 
tanah-tanah muda karena horison penciri yang terbentuk tidak memenuhi syarat 
karena solum tanah yang terlalu dangkal.   

Berdasarkan variasi faktor pembentuk tanah, proses pembentukan tanah di 
daerah dataran (Batu dan Junrejo serta sebagian Bumiaji) didominasi oleh proses 
reduksi dengan warna kekelabuan yang kadang-kadang dibarengi juga oleh warna 
karatan berkroma tinggi sebagai hasil oksidasi. Semakin naik ke arah perbukitan, 
proses pematangan tanah semakin jelas karena fluktuasi air tanah berlangsung 
secara musiman. Hal ini memungkinkan terjadinya proses alterasi fisik maupun 
kimia, pembentukan struktur tanah, sehingga terbentuk horison  kambik, maupun 
horison penciri lainnya. Umur bahan induk yang lebih tua pada daerah bergunung 
tidak selalu diikuti oleh perkembangan horison penciri yang lebih lanjut. Hal ini 
dimungkinkan oleh sedikitnya dua hal, yaitu: (i) kondisi iklim yang relatif lembab dan 
cenderung basah dengan setidaknya 6 bulan basah, dan (ii) adanya degradasi 
lahan yang cukup parah melalui mekanisme pembukaan hutan dan pertanian pada 
kawasan berlereng curam. Horison penciri Argilik hanya dijumpai pada daerah 
limpasan permukaan terkumpul dan meresap, sehingga intensitas air perkolasi 
cukup tinggi untuk menstimulir terjadinya eluviasi. 
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a.  Morfologi Tanah 

Morfologi tanah secara umum ditunjukkan melalui kenampakan yang dapat 
diidentifikasi pada penampang tanah. Pengamatan sifat morfologi tanah 
dilakukan pada profil tanah (pedon tipikal dan pedon satelit). Penentuan lokasi 
profil tanah pada satuan beberapa landform, dilakukan setelah melalui 
pengamatan minipit dan pemboran, untuk menentukan kisaran sifat masing-
masing seri tanah yang dijumpai di daerah survei. Pengamatan morfologi 
tanah meliputi jenis dan tebal horison genetik, diikuti dengan deskripsi masing-
masing horison tanah yang ada, yaitu warna, tekstur, konsistensi, struktur, 
keadaan pori, perakaran, gejala redoksimorfik, karatan, keadaan kerikil, ada 
tidaknya lapisan penghambat perakaran dan penciri khusus lainnya.  

Setelah selesai melakukan pengamatan sifat morfologi tanah, dilanjutkan 
dengan pengambilan contoh tanah pada setiap horiison, untuk selanjutnya 
dilakukan klasifikasi tanah final.  

b.  Klasifikasi Tanah 

Klasifikasi tanah yang dipergunakan dalam kegiatan survei dan pemetaan 
tanah ini adalah sistem Taksonomi Tanah (Soil Survei Staff,1998). Klasifikasi 
dilakukan sampai pada kategori seri. Berdasarkan pengamatan selama di 
lapangan dan didukung oleh data-data laboratorium, tanah di daerah survei 
DAS Brantas dapat diklasifikasikan atas 6 ordo, 6 sub ordo, 9 great group, 23 
sub group, 68 famili tanah dan 91 seri tanah. Adapun klasifikasi tanah hingga 
kategori seri tanah yang dijumpai di daerah survei ini disajikan pada Lampiran 
2.  

 

Tabel 4.1-1. Padanan Klasifikasi Tanah Sistem USDA (1999) dengan Dudal 
Supraptohardjo (1957) 

No 

Klasifikasi Tanah 

Ciri Spesifik USDA 
(1999) 

Dudal-Soepraptohardjo 
(1957) 

1 Andisols Andosols Dominan sifat tanah Andik 

2 Inceptisols Alluvials Sifat gley pada dataran banjir 

  Humic Gley Soils Memiliki sifat gley (reduksi), umumnya 
diirigasi 

  Regosols Alterasi dengan perkembangan struktur 
dan warna 

3 Mollisols Rendzinas Warna gelap, kejenuhan basa >50% 

4 Entisols Alluvials Berpasir dengan sifat gley pada dataran 
banjir 

  Lithosols Kontak lithik (batuan) kurang dari 50 cm 
dari permukaan tanah 

5 Alfisols Red-Yellow 
Mediterranean Soils 

Selaput liat, kejenuhan basa >35% 

6 Ultisols Red-Yellow Podzolic 
Soils 

Selaput liat, kejenuhan basa <35% 

Keterangan: Padanan klasifikasi tanah dengan menggunakan metode Dudal-Supraptohardjo 
1957 ini dilakukan dengan pendekatan sifat tanah yang dapat dijumpai pada 
daerah survei, sebagaimana yang telah diklasifikasikan dengan metode USDA 
1999 pada kategori Ordo. 
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Dari hasil deskripsi profil dapat diketahui bahwa seri tanah didominasi berturut-
turut oleh tanah-tanah yang termasuk dalam ordo Inceptisols, Andisols, 
Mollisols, Entisols, Alfisols dan Ultisols. Sehubungan dengan terbatasnya 
nama tempat yang dapat digunakan untuk penamaan seri, maka beberapa 
nama seri terpaksa digunakan nama yang sama, tetapi dengan tambahan 
bilangan di belakang nama yang sudah ada, dan ditulis dengan huruf (misal 
Wukirsatu, Wukirdua dan seterusnya). 

 

1. Inceptisols 

Inceptisols yang dijumpai daerah survei memiliki sifat dan karakter yang 
beragam, terutama berkaitan dengan bahan induk dan faktor perkembangan 
yang mempengaruhinya. Tingkat perkembangan yang berbeda juga 
mempengaruhi sifat dan karakter tanahnya, namun secara umum Inceptisols 
yang ditemukan telah mengalami perkembangan dengan penciri adanya 
horison Kambik. 

Tanah-tanah dengan ordo Inceptisols dapat ditemukan pada berbagai 
wilayah survei, dari lereng perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah dan 
plato. Kategori tanah yang ditemukan di daerah survei antara lain adalah sub 
ordo Udepts. Dari Sub Ordo Udepts dijumpai Great Group Dystrudepts. Dari 
Great Group Dystrudepts, dijumpai 8 sub group, yaitu: Andic, Aquic, Aquic 
Humic, Fluventic Humic, Humic, Humic Pachic, Humic Psammentic, Ruptic 
Alfic dan  Typic Dystrudepts. Secara umum dapat dijumpai  44 famili, 
dengan 55 seri tanah. Berdasarkan jumlah seri yang ditemukan, maka great 
Group yang dominan adalah Andic Dystrudepts, Humic Dystrudepts dan 
Ruptic Alfic Dystrudepts. Perbedaan seri didasarkan pada susunan dan 
ketebalan horison yang berbeda. Berikut ini adalah tanah yang termasuk 
dalam Inceptisols. 

1. Andic Dystrudepts, berabu di atas berbatuapung, campuran, isotermik 
(seri Gabestiga) 

2. Andic Dystrudepts, berdebu halus di atas berpasir, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Kandangan dan Toyomertodua) 

3. Andic Dystrudepts, berdebu halus di atas berpasir, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Tegalsari) 

4. Andic Dystrudepts, berdebu halus di atas fragmental, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Rekesansatu) 

5. Andic Dystrudepts, berdebu halus, campuran, superaktif, isotermik 
(seri Kekepsatu) 

6. Andic Dystrudepts, berdebu kasar di atas berpasir, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Songgoriti dan Selekta) 

7. Andic Dystrudepts, berdebu kasar, campuran, superaktif, isotermik 
(seri Brau) 

8. Andic Dystrudepts, medial, campuran, isotermik (seri Bulukerto, 
Dreseldua, Gerdu dan Kekepdua) 

9. Humic Dystrudepts, berdebu kasar di atas berpasir, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Srebetdua) 

10. Humic Dystrudepts, berlempung halus di atas berpasir, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Oro-ororombo) 
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11. Humic Dystrudepts, berlempung, campuran, superaktif, isohipertermik 
(seri Plamboyan) 

12. Humic Dystrudepts, berlempung halus, campuran, superaktif, 
isohipertermik (seri Bejidua) 

13. Humic Dystrudepts, berlempung kasar di atas berliat, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Bejitiga) 

14. Humic Dystrudepts, berlempung kasar, campuran, superaktif, 
isohipertermik (seri Prumbungsatu) 

15. Humic Dystrudepts, berliat di atas berpasir, campuran, superaktif, 
isohipertermik (seri Sisir) 

16. Humic Dystrudepts, berpasir di atas berlempung, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Kajang dan Wunucari) 

17. Humic Dystrudepts, berpasir di atas berlempung, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Tambuh) 

18. Ruptic Alfic Dystrudepts, berdebu kasar di atas berliat, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Lajar) 

19. Ruptic Alfic Dystrudepts, berlempung halus di atas berpasir, 
campuran, superaktif, isotermik (seri Pandan) 

20. Ruptic Alfic Dystrudepts, berlempung halus, campuran, superaktif, 
isotermik (seri Songgokerto) 

21. Ruptic Alfic Dystrudepts, berliatdi atas berpasir, campuran, superaktif, 
isohipertermik (seri Ngebruk dan Santreandua) 

22. Ruptic Alfic Dystrudepts, berpasir di atas berlempung, campuran, 
superaktif, isohipertermik (seri Sidomulyo dan Tlogorejo) 

23. Ruptic Alfic Dystrudepts, berpasir di atas berlempung, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Djantursatu) 

24. Ruptic Alfic Dystrudepts, halus, campuran, superaktif, isohipertermik 
(seri Banaran) 

25. Ruptic Alfic Dystrudepts, skeletal berlempung, campuran, 
isohipertermik (seri Wukirdua) 

 

2. Andisols 

Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo tanah ini memiliki sifat yang 
beragam. Sifat dan ciri utama yang terlihat adalah memenuhi sifat tanah 

Andik (bobot isi  0,90 g/cm3, Jumlah Alo + 1/2 Feo  2,0 %, dan retensi 

fosfat  85 %) bertekstur debu dengan variasi sifat di dalam penampang 
tanah, di antaranya berbatu atau berkerikil. Sebagian besar telah 
menunjukkan perkembangan dengan ditemukannya horison penciri Kambik. 

Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo tanah Andisol tersebar di daerah 
sekitar kawasan pegunungan dan perbukitan volkanik di sekitar 
pegunungan.  Tidak jarang sebaran tanah ini ditemukan juga pada daerah 
lembah dan dataran tinggi plato.  

Di daerah survei dijumpai satu Sub Ordo Andisols yaitu Udands. Dari sub 
ordo Udands dijumpai 4 great group, yaitu: Fulvudands, Melanudands, 
Hydrudands dan Hapludands. Dari Fulvudands dijumpai satu sub group yaitu 
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Typic Fulvudands. Dari Melanudands dijumpai Sub Group Typic 
Melanudands. Dari Hydrudands dijumpai sub group Typic Hydrudands. Dari 
Hapludands dijumpai dua sub Group, yaitu: Typic dan Lithic Hapludands. 
Jumlah famili dari keseluruhan ordo Andisols yang dapat dijumpai adalah 15 
famili dengan 22 seri tanah. Berdasarkan jumlah seri tanah yang ditemukan, 
maka Great Group yang dominan dari ordo Andisols adalah Hapludands. 
Sub Group yang mendominasi adalah Typic Hapludands dan terdapat  5 
famili dan 13 seri tanah. Perbedaan seri didasarkan pada perbedaan dalam 
susunan dan ketebalan horison yang berbeda.  

1. Typic Hapludands, berabu di atas berlempung, campuran, superaktif, 
isotermik (seri Sumberbrantastiga, Pucungdua, Pucungtiga, 
Sumbersarisatu, Talunsatu dan Kekeptiga) 

2. Typic Hapludands, berabu di atas medial, campuran, isotermik (seri 
Gabessatu) 

3. Typic Hapludands, berabu di atas skeletal berlempung, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Sumberbrantasdua) 

4. Typic Hapludands, berabu, campuran, superaktif, isotermik (seri 
Djunggo) 

5. Typic Hapludands, berabu di atas berpasir, campuran, isotermik (seri 
Toyomertosatu) 

Secara umum, tanah pada lokasi dengan kisaran ketinggian di atas 1500 
m dpl, sifat tanah andic yang nampak nyata sebagai ciri utama tanah yang 
termasuk dalam ordo Andisols. Identifikasi ini diketahui melalui top soil 
yang tebal berwarna hitam. Namun di bawah warna yang gelap langsung 
berbatasan dengan perkembangan bahan induk. Pada ketinggian ini, 
klasifikasi tanah termasuk dalam kategori Typic Melanudands. Typic 
Hapludands berada pada kisaran ketinggian di bawah Typic Melanudands. 
Tanah dengan subgrup ini dapat ditemukan pada sekuen perkembangan 
tanah Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Panderman dan Gunung 
Anjasmoro. Seiring dengan menurunnya ketinggian tempat, sifat tanah 
andic semakin berkurang dan hilang sama sekali pada kisaran ketinggian 
850 mdpl. Pada sekuen Gunung Panderman, sifat tanah andic tidak 
ditemukan lagi pada kisaran ketinggian 1000 mdpl. Di bawah ketinggian 
1000 mdpl, tanah pada sekuen Gunung Panderman telah berkembang 
menjadi tanah berordo Inceptisols. Pada sekuen Gunung Arjuno-Welirang 
dan Anjasmoro, Andisol masih dapat ditemukan hingga ketinggian 1000 m 
dpl. Andisols dalam kategori subgrup pada sekuen ini antara lain adalah 
Typic Hapludands, Typic Hydrudands, dan Typic Fulvudands. Typic 
Hydrudands ditemukan pada sekuen Gunung Anjasmoro dan Arjuno-
Welirang. Typic Fulvudands hanya ditemukan pada sekuen Gunung 
Arjuno.   
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3. Mollisols 

Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo tanah Mollisols merupakan tanah-
tanah yang lapisan atasnya memiliki epipedon Molik (berwarna gelap karena 
mengandung bahan organik minimal 0,6%, dengan kejenuhan basa sama 
atau lebih dari 50% dalam pelarut NH4OAc).  

Mollisol dijumpai pada daerah koluvial kaki bukit dan plato. Sehingga 
merupakan daerah sedimentasi endapan pergerakan tanah yang berasal 
dari lereng maupun punggung perbukitan. Pada daerah survei, Mollisols 
yang dijumpai termasuk dalam Sub Ordo Udolls. Dari sub ordo tersebut 
dapat dijumpai Great Group Hapludolls, yang terbagi menjadi 3 sub group, 
yaitu: Andic, Aquic dan Typic Hapludolls. Aquic Hapludolls dapat dijumpai 
pada daerah-daerah kaki bukit yang diirigasi untuk lahan pertanian maupun 
akibat rembesan sungai yang kedalaman air tanahnya dangkal. Andic 
Hapludolls dapat ditemukan pada daerah koluvial bukit dan pegunungan 
dengan bahan induk dari abu vulkan dan bahan koluvial volkanik. Dari 
beberapa seri tanah yang ditemukan di daerah survei, hanya sub grup Andik 
dan Typic Hapludolls yang mendominasi. Yang masing- masing terbagi 
menjadi 7 famili dan 7 seri. Perbedaan seri mengacu pada perbedaan famili 
tanah. Pembagian untuk sub group Andic Hapludolls dan Typic Hapludolls 
adalah: 

1. Andic Hapludolls, berdebu halus di atas berliat, campuran, superaktif, 
isotermik (seri Kajardua) 

2. Andic Hapludolls, berdebu halus, campuran, superaktif, isohipertermik 
(seri Toyomertotiga) 

3. Andic Hapludolls, berdebu kasar di atas berlempung, campuran, 
superaktif, isotermik (seri Payan) 

 

4. Entisols 

Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo ini merupakan tanah-tanah yang 
belum berkembang. Pada umumnya memiliki solum yang dangkal dengan 
bentukan struktur yang belum terlihat. Termasuk dalam ordo tanah ini adalah 
tanah-tanah yang berada pada lereng curam pegunungan, daerah endapan 
dan luapan sungai dan aliran lembah lahar.  

Di daerah survei DAS Brantas Hulu sebaran tanah ini dijumpai di sepanjang 
aliran sungai Brantas, Coban Talun dan daerah hutan alami pada lereng 
Gunung Anjasmoro. Pada daerah lereng pegunungan, nampaknya limpasan 
permukaan telah menyebabkan penipisan lapisan tanah atas sehingga 
menyebabkan penipisan lapisan permukaan tanah. Pada kategori sub ordo 
hanya dijumpai Psamments dengan sifat tekstur pasir kasar. Demikian 
halnya hanya dijumpai great group Udipsamments karena adanya rejim 
lengas tanah Udik. Pada kategori sub group, ditemukan 3 kategori yaitu 
Aquic, Lithic dan Typic Udipsamments. Dari ordo Entisols di daerah ini 
hanya dijumpai 4 famili tanah yang dapat dibedakan menjadi 5 seri. 
Keempat famili tanah tersebut adalah: 

1. Aquic Udipsamments, berpasir di atas berlempung, campuran, 
isohipertermik (seri Bejisatu) 

2. Lithic Udipsamments, skeletal berpasir, campuran, isohipertermik (seri 
Kalimalang dan Brantas) 
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3. Typic Udipsamments, skeletal berpasir, campuran, isotermik (seri 
Talundua) 

4.  Typic Udipsamments, skeletal, campuran, isotermik (seri Gondang) 

 

5. Alfisols 

Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo tanah Alfisols adalah tanah-tanah 
yang telah mengalami proses lessivage sehingga terjadi peningkatan 
kandungan liat halus pada horison bawah yang sering dicirikan oleh adanya 
selaput liat pada penampang tanah lapisan bawah, dan kejenuhan basa > 
35%. Pada umumnya, tanah yang diidentifikasi sebagai Alfisols di daerah 
survei memiliki kandungan liat yang cukup tinggi dan agak keras.  

Sebaran tanah ini dijumpai di daerah Junrejo dan Sumberejo, yang 
merupakan daerah dataran intervolkanik dan plato bagian tengah. Pada 
daerah survei, hanya dapat dijumpai ordo tanah Alfisols yang termasuk 
dalam sub ordo Udalfs. Dijumpai hanya satu great group, yaitu Hapludalfs. 
Demikian halnya hanya satu sub group, yaitu Inceptic Hapludalfs. Hal ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi tahap awal peralihan Inceptisols menjadi 
Alfisols. Ditunjukkan melalui ditemukannya horison Argilik yang berkembang 
dari horison Kambik. 

Dari Sub Group Inceptic Hapludalfs, dapat dijumpai 1 famili dan 1 seri tanah, 
yaitu: 

1. Inceptic Hapludalfs, halus, campuran, superaktif, isohipertermik (seri 
Sumberejo) 

 

6. Ultisols 

Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo tanah Ultisols adalah tanah-tanah 
yang telah mengalami proses lessivage dan pencucian lanjut sehingga dapat 
dijumpai adanya selaput liat pada penampang tanah lapisan bawah, dan 
kejenuhan basa < 35%. Pada umumnya, tanah yang diidentifikasi sebagai 
Ultisols di daerah survei memiliki kandungan liat yang tinggi dan keras. Di 
samping itu kejenuhan basa yang relatif rendah menunjukkan bahwa tanah 
kurang subur. Dengan demikian, secara umum Ultisols kurang baik untuk 
pertumbuhan tanaman. 

Sebaran tanah ini dapat ditemukan di daerah Junrejo, yang merupakan 
daerah dataran intervolkanik dan plato bagian tengah. Pada daerah survei, 
hanya dijumpai ordo Ultisols yang termasuk dalam sub ordo Humults. 
Dijumpai hanya satu great group, yaitu Haplohumults. Demikian halnya 
hanya satu sub group, yaitu Typic Haplohumults. Dari sub group Typic 
Haplohumults, dapat dijumpai 1 famili dan 1 seri tanah, yaitu: 

1. Typic Haplohumults, berpasir di atas berliat, campuran, superaktif, 
isohipertermik (seri Sumberejo) 
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4.2. SATUAN PETA TANAH 

Satuan peta tanah merupakan suatu satuan yang memberikan informasi jenis 
tanah pada suatu daerah dengan dilengkapi dengan informasi relief, bentuk lahan, 
maupun bahan penyusunannya. Hasil investigasi jenis tanah melalui minipit dan 

profil didapatkan informasi 166 satuan peta tanah (SPT, lihat Gambar 4.2.1). 

Satuan-satuan tersebut dijabarkan dalam uraian dibawah ini : 

SPT 1 Seri Banaran dan Tlogorejo, lereng 3-8%, relief agak datar, landform 
dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu dan pasir 
volkanik. (109.2 Ha) 

SPT 1 merupakan konsosiasi antara seri tanah Banaran (70%) dan  Tlogorejo 
(20%) dengan inklusi Toyomertodua (10%). Lahan pada daerah ini banyak 
digunakan sebagai areal perkebunan, tegalan dan sebagian untuk areal 
pemukiman. Konsosiasi seri tanah tersebut ditemukan pada dataran intervolkanik 
dan plato pada bagian tengah. Seri Banaran yang memiliki tekstur tanah lebih halus 
ditemukan pada daerah dengan penggunaan lahan tegal dan perkebunan. 
Sedangkan seri Tlogorejo yang memiliki tekstur berpasir pada lapisan atas 
ditemukan pada penggunaan lahan tegal. Seri Toyomertodua yang memiliki tekstur 
berpasir pada keseluruhan penampang ditemukan di kawasan tegal dan 
pekarangan di sekitar pemukiman.   

SPT 2 Seri Bejidua, lereng 8-15%, relief berombak, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu dan pasir 
vulakanik.(411.3 Ha) 

SPT 2 merupakan konsosiasi seri tanah Bejidua (70%), dengan inklusi seri  
Temassatu (15%), Putukdua (10%) dan Junrejo (5%). Secara umum merupakan 
tanah dalam ordo Inceptisols. Sebagian luasan lahan digunakan sebagai sawah 
irigasi untuk komoditas hortikultura. Oleh karena itu muncul kondisi Aquic yang 
termasuk dalam kategori seri tanah Temassatu dan Putukdua. Seri ini memiliki 
tekstur yang agak halus. Seri lain yang ditemukan dengan kondisi Aquic adalah seri 
tanah Junrejo yang lapisan atas memiliki warna tanah lebih terang dan tekstur yang 
lebih kasar daripada seri Temassatu dan Putukdua. Untuk lahan yang tidak 
disawahkan ditemukan seri Bejidua dengan sifat tanah yang menyerupai seri tanah 
lainnya. 

SPT 3 Asosiasi Seri Bejitiga dan Pendem, lereng 3-8%, relief agak datar, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu 
dan pasir volkanik. (682.4 Ha) 

SPT 3 merupakan asosiasi seri Bejitiga (45%), Pendem (30%) dan Temassatu 
(25%). Terletak pada daerah dataran rendah dengan penggunaan lahan sawah, 
tegal, perkebunan dan pemukiman. Ketiga seri tanah termasuk dalam kategori ordo 
Inceptisols, dengan perbedaaan adanya kondisi Aquik pada seri Pendem dan 
Temassatu sebagai akibat adanya irigasi. Sedangkan seri Bejitiga memiliki tekstur 
yang lebih kasar dengan persentase pasir yang lebih besar. Seri Bejitiga dijumpai 
pada punggung dataran. Sedangkan Pendem dan Temassatu dijumpai pada 
kawasan lereng dataran yang diirigasi dan berada dekat dengan saluran irigasi. 
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Gambar 4.2.1. Satuan Peta Tanah Sub DAS Brantas Hulu 
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SPT 4 Kompleks Seri Bejitiga, lereng 3-8%, relief agak datar, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(114.5 Ha) 

SPT 4 merupakan konsosiasi antara seri Bejitiga (50%), Oro-ororombo (15%), 
Dreseltiga (15%), Temassatu (10%), Putukdua (6%) dan Pendem (4%). Pengaruh 
irigasi pada lahan yang disawahkan juga menyebabkan terjadinya kondisi Aquik 
yang terdapat pada seri Dreseltiga, Temassatu, Putukdua dan Pendem. Kondisi ini 
tidak ditemukan pada seri Bejitiga dan Oro-ororombo, karena diusahakan sebagai 
tegalan lahan kering dan perkebunan.   

SPT 5 Seri Bulukerto, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(402.3 Ha)  

SPT 5 merupakan konsosiasi  antara seri Bulukerto (70%), dengan inklusi seri 
Sidomulyo (20%) dan Cembo (10%). Lahan dikelola untuk budidaya sayuran dan 
palawija serta perkebnan. Pada daerah perkebunan ditemukan seri Sidomulyo yang 
mempunyai sifat keras dan teguh dengan tekstur kasar, ditemukan di wilayah  
Pandanrejo. Sedangkan untuk kawasan budidaya ditemukan seri Bulukerto dan 
Cembo dengan sifat yang tidak terlalu keras dan tekstu yang lebih halus, dengan 
wilayah sebaran  Bumiaji, Bulukerto dan Giripurno. 

SPT 6 Asosiasi Seri Pucungsatu, Rekesansatu dan Klerek, lereng 40-60%, 
relief berbukit, landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk 
bahan koluvial volkanik. (69.9 Ha) 

SPT 6 merupakan asosiasi antara seri Pucungsatu (40%), Rekesansatu (30%) dan 
Temassatu (30%). Seri Pucungsatu ditemukan pada kawasan hutan dengan 
karakter berdebu tebal. Sedangkan untuk Rekesansatu dan Temassatu ditemukan 
pada kawasan perkebunan maupun lahan-lahan terbuka. Pola sebaran ini diketahui 
dari posisi lahan atas ke bawah. Sei Pucungsatu dapat ditemui pada kawasan 
lereng perbukitan dengan vegetasi hutan alami heterogen. Pucungsatu dijumpai 
pada lereng perbukitan yang merupakan bekas lahan hutan yang digunakan 
sebagai tegal. Sedangkan seri Klerek ditemukan pada daerah koluvial kaki bukit. 

SPT 7 Asosiasi Seri Pucungsatu dan Sumbersarisatu, lereng 40-60%, relief 
berbukit, landform lereng bukit, bahan induk abu dan pasir volkanik. (480.6 
Ha) 

SPT 7 merupakan asosiasi antara seri Pucungsatu (50%), Sumbersarisatu (40%), 
dengan inklusi seri Kandangan (8%), Sumbersaritiga (2%), dan seri Sumbersaridua 
(1%). Seri Pucungsatu, Sumbersaritiga dan Sumbersaridua ditemukan pada 
kawasan hutan alami. Sedangkan seri Sumbersarisatu pada hutan sekunder dan 
Kandangan ditemukan pada areal budidaya tanaman. Sifat Andik masih ditemukan 
pada kesuluruhan lokasi, namun beberapa karakter penciri yang berbeda 
memyebabkan perbedaan kategori, diantaranya ketebalan dan warna tanah yang 
berbeda pada masing-masing seri tersebut. 
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SPT 8 Asosiasi Seri Pucungsatu, Sumbersarisatu dan Pucungdua, lereng 40-
60%, relief berbukit, landform plato, spurs dan punggung gunung, bahan 
induk abu vulkan, lahar dan batu apung. (170,5 Ha) 

SPT 8 merupakan asosiasi seri Pucungsatu (45%), Sumbersarisatu (30%) dan 
Pucungdua (25%). Secara umum termasuk dalam kawasan hutan, ketiga seri 
memiliki sifat tanah Andik, dengan perbedaan ketebalan sifat dan warna tanah yang 
berbeda. Seri Pucungtiga memiliki warna tanah yang gelap dan lebih tebal daripada 
seri Sumbersarisatu dan Pucungdua. Keseluruhan seri tanah termasuk dalam 
kategori ordo Andisols. 

SPT 9 Seri Pucungtiga, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lereng bukit, 
bahan induk abu vulkan.(94.7 Ha) 

SPT 9 merupakan konsosiasi seri Pucungtiga (75%), Sumbersaritiga (20%) dan 
Tambuh (5%). Sifat tanah Andik ditemukan pada kawasan hutan dengan seri 
Pucungtiga dan Sumbersaritiga yang termasuk dalam kategori ordo Andisol. Untuk 
kawasan budidaya ditemukan seri Tambuh yang termasuk dalam kategori ordo 
Inceptisol. Tambuh memiliki tekstur yang lebih kasar daripada seri Pucungtiga dan 
Sumbersaritiga.  

SPT 10 Asosiasi Seri Binangunsatu dan Gangsiransatu, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform dataran intervukanik dan plato (dataran sedang), bahan 
induk abu vulkan dan batu apung. (611.1 Ha) 

SPT 10 merupakan asosiasi seri Binangunsatu (45%), Gangsiransatu (30%) dan 
Oro-ororombo (25%). Keseluruhan seri tanah yang ditemukan termasuk dalam 
kategori ordo tanah Inceptisols. Seri Gangsiransatu dan Oro-ororombo memiliki 
warna tanah yang lebih gelap dan konsistensi yang lebih lunak pada lapisan 
permukaan daripada seri Binangunsatu. Demikian halnya seri Gangsiransatu 
memiliki tekstur berpasir pada penampangnya yang tidak ditemukan pada seri tanah 
lainnya di wilayah ini. 

SPT 11 Seri Kajarsatu, lereng 0-3%, relief datar, landform dataran intervolkanik 
dan plato (dataran sedang), bahan induk abu vulkan dan batu apung. (666.4 
Ha) 

SPT 11 merupakan konsosiasi seri Kajarsatu (90%), dengan inklusi seri Tlogorejo 
(5%), Banaran (3%) dan Songgokerto (2%). Irigasi pada lahan budidaya pertanian 
menyebabkan ditemukannya kondisi Aquik pada seri Kajarsatu. Pada lahan 
perkebunan ditemukan seri Tlogorejo, Banaran dan Songgokerto. Ketiga seri 
tersebut memiliki sifat yang keras dengan tekstur yang agak halus dan agak kasar. 

SPT 12 Seri Tlogorejo dan Bulukerto, lereng 25-40%, relief bergumuk, 
landform plato tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu 
volkanik. (38.5 Ha) 

SPT 12 merupakan konsosiasi seri Tlogorejo (75%) dan Bulukerto (25%). Seri 
Tlogorejo memiliki sifat yang lebih keras daripada Bulukerto. Meskipun keduanya 
termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols. Seri Tlogorejo memiliki tekstur 
yang lebih kasar pada lapisan atas daripada seri Bulukerto. 
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SPT 13 Seri Binangundua, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform plato 
yang terdapat bahan koluvial, bahan induk bahan koluvial volkanik dan 
sedimen aluvial. (46.1 Ha) 

SPT 13 merupakan konsosiasi seri Binangundua (70%), Wunucari (15%) dan 
Sumberbrantasdua (15%). Seri Sumberbrantasdua termasuk dalam kategori ordo 
Andisols, sedangkan Binangundua dan Wunucari termasuk dalam kategori ordo 
Inceptisols. Karakter berbeda ditemukan pada kedua seri dalam Inceptisols 
tersebut, yaitu keras dan berliat pada Binangundua, dan agak gembur dan berpasir 
pada Wunucari. Sumberbrantasdua ditemukan pada kawasan budidaya hortikultura, 
sedangkan Binangundua dan Wunucari tersebar pada kawasan perkebunan dan 
sedikit di tegal lahan kering. 

SPT 14 Seri Ngebruk, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lereng 
bukit, bahan induk abu vulkan. (205.7 Ha) 

SPT 14 merupakan konsosiasi Ngebruk (70%), Ngaglik (15%) dan Wunucari (15%). 
Seri Ngebruk dan Wunucari termasuk dalam kategori ordo Inceptisols. Sedangkan 
Ngaglik termasuk kategori ordo tanah Mollisols. Seri Ngebruk dan Wunucari 
ditemukan pada kawasan perkebunan dan tegal lahan kering. Seri Ngaglik 
ditemukan pada kawasan budidaya hortikultura.  

SPT 15 Kompleks Seri Gabessatu dan Dreseldua, lereng 25-40%, relief 
bergumuk, landform lereng plato yang curam, bahan induk abu vulkan. (60.6 
Ha) 

SPT 15 merupakan kompleks seri Gabessatu (25%), Dreselsatu (25%), Bulukerto 
(20%), Junrejo (10%), Sidomulyo (10%), dan Sumberbrantasdua (10%). Seri 
Gabessatu ditemukan pada kawasan budidaya hortikultura. Sumberbrantasdua 
ditemukan pada kawasan hutan, sedangkan Dreselsatu, Bulukerto, Junrejo dan 
Sidomulyo ditemukan pada kawasan perkebunan dan tegalan. Pola sebaaran seri 
yanah ini adalah dari posisi atas ke bawah dengan beberapa ditemukan secara 
spesifik pada kawasan dengan penggunaan lahan yan berbeda. 

SPT 16 Asosiasi Seri Pandan dan Kalimalang, lereng 3-8%, relief agak datar, 
landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu vulkan dan 
sedimen aluvial. (37.4 Ha) 

SPT 16 merupakan asosiasi seri Pandan (50%) dan Kalimalang (50%). Seri Pandan 
termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols, ditemukan pada kawasan 
perkebunan dengan karakter keras berlempung. Sedangkan Kalimalang termasuk 
dalam kategori ordo Entisols, dengan proses pembentukan tanah yang masih muda. 
Sifat utamanya adalah terdapat batuan dangkal yang membatasi perakaran. 
Ditemukan di sepanjang wilayah aliran sungai dan bantaran sungai sebagai akibat 
luapan dan sedimen. Seri Pandan dijumpai pada daerah punggung dataran. 

SPT 17 Asosiasi Seri Sumbersarisatu dan Pucungsatu, lereng >60%, relief 
berbukit, landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu dan 
bahan koluvial volkanik. (108.1 Ha) 

SPT 17 merupakan asosiasi seri Sumbersarisatu (60%) dan Pucungsatu (40%). 
Seri Sumbersarisatu dan Pucungsatu termasuk dalam kategori ordo tanah Andisols. 
Ditemukan pada kawasan hutan, dengan karakter yang berbeda. Pucungsatu 
memiliki lapisan atas berwarna gelap yang lebih tebal daripada Sumbersarisatu. 
Secara umum, kedua seri memiliki sifat yang mirip, diantaranya tekstur yang 
berdebu dan agak halus pada lapisan bawah. 
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SPT 18 Seri Sumbersaritiga dan Prumbungdua, lereng 40-60%, relief berbukit, 
landform lereng bukit, bahan induk abu vulkan. (248 Ha) 

SPT 18 merupakan konsosiasi seri Sumbersaritiga (80%), dengan inklusi 
Prumbungdua (15%) dan seri Kandangan (5%). Seri Sumbersaritiga termasuk 
dalam kategori ordo Andisols. Sedangkan Prumbungdua dan Kandangan termasuk 
ordo Inceptisols. Sumbersaritiga ditemukan pada kawasan hutan. Sedangkan 
Prumbungdua dan Kandangan ditemukan pada kawasan pertanian utamanya 
kawasan perkebunan. Karakter yang berbeda adalah sifat Andik pada seri 
Kandangan dan seluruh penampang memiliki tekstur kasar berpasir pada seri tanah 
Prumbungdua. 

SPT 19 Asosiasi Seri Kandangan dan Prumbungsatu, lereng >60%, relief 
bergunung, landform lereng bukit, bahan induk abu vulkan. (484,4 Ha) 

SPT 19 merupakan asosiasi seri Kandangan (40%), Prumbungsatu (25%), dengan 
inklusi Prumbungdua (15%), Pucungsatu (10%) dan Selekta (8%) seri Ngemul (2%). 
Pada kawasan ini ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo Andisol dan 
Inceptisols. Seri Pucungsatu termasuk dalam ordo Andisols dan ditemukan pada 
kawasan hutan, sedangkan seri Kandangan, Prumbungsatu, Prumbungdua dan 
Selekta termasuk dalam ordo Inceptisols. Seri Kandangan dan Selekta memiliki sifat 
tanah Andik pada lapisan atas. Ditemukan pada kawasan budidaya hortikutura. 
Prumbungdua ditemukan pada kawasan perkebunan dengan karakter penampang 
tanah yang memiliki tekstur berpasir. Sedangkan seri Prumbungsatu memiliki 
karakter berupa lapisan atas yang berwarna agak gelap dan agak gembur, berbeda 
dengan Ngemul yang agak keras dengan warna yang lebih terang. Kedua seri tanah 
ini tersebar di kawasan perkebunan dan tegal lahan kering 

SPT 20 Asosiasi Seri Kandangan, lereng 40-60%, relief berbukit, landform 
lereng bukit, bahan induk abu vulkan. (215.6 Ha) 

SPT 20 merupakan asosiasi seri tanah Kandangan (50%), Sumbersaritiga (20%), 
Tambuh (15%) dan Prumbungdua (15%). Kawasan ini didominasi oleh kawasan 
budidaya hortikultura dengan sebagian kecil sebagai kawasan hutan dan 
perkebunan. Didominasi sebagai kawasan perkebunan dan sebagian kecil kawasan 
hutan. Ditemukan seri tanah yang termasuk dalam kategori ordo Andisols dan 
Inceptisols. Sumbersaritiga ditemukan pada kawasan hutan yang memiliki ciri warna 
tanah gelap yang tebal dan berdebu. Seri tanah Kandangan memiliki sedikit sifat 
tanah Andik, sedangkan seri Tambuh dan Prumbungdua memiliki sifat agak keras 
dengan tekstur agak kasar. Prumbungdua dijumpai pada kawasan sedimen yang 
telah berkembang dengan tekstur kasar yang jelas. 

SPT 21 Seri Songgokerto, lereng 3-8%, relief agak datar, landform koluvial 
kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk bahan koluvial volkanik. (33.3 Ha) 

SPT 21 merupakan konsosiasi seri Songgokerto (80%) dan Putuksatu (20%). 
Ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo Inceptisol dan Mollisols. 
Perbedaan karakter utama adalah sifat tanah yang keras dan berlempung untuk seri 
Songgokerto, sedangkan Putuksatu memiliki kondisi Aquik sebagai pengaruh irigasi 
untuk memenugi kebutuhan tanaman, bahkan lahan cenderung mengalami jenuh air 
dan tekstur kasar berpasir. 
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SPT 22 Seri Songgokerto, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform koluvial 
kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk bahan koluvial volkanik. (181.8 Ha) 

SPT 22 merupakan konsosiasi Songgokerto (70%) dan Santreandua (25%) dengan 
inklusi seri Payan (5%). Kawasan ini didominasi kawasan busidaya peranian dan 
sebagian perkebunan. Ditemukan seri Payan yang termasuk dalam ordo Mollisol. 
Sifat utamanya adalah sifat andik pada lapisan atas dan agak kasar. Sedangkan 
Songgokerto dan Santreandua termasuk dalam ordo Inceptisols dengan sifat agak 
keras dengan tekstur berlempung. Ditemukan pada kawasan perkebunan dan tegal 
lahan kering.  

SPT 23 Asosiasi Seri Payan dan Kandangan, lereng 25-40%, relief bergumuk, 
landform kolual kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk bahan koluvial 
volkanik. (42,9 Ha) 

SPT 23 merupakan asosiasi seri Payan (55%) dan Kandangan (45%). Ditemukan 
seri Payan yang termasuk dalam ordo Mollisols dan Kandangan yang termasuk 
dalam ordo Inceptisols. Kedua seri ini memeiliki sifat tanah Andik pada lapisan atas 
yang agak kasar berpasir pada seri Payan dan halus berdebu pada Kandangan. 
Seri Payan ditemukan pada posisi lereng lembah, sedangkan Kandangan pada kaki 
dan dasar lembah. 

SPT 24 Asosiasi Seri Payan dan Sumbersarisatu, lereng 40-60%, relief 
berbukit, landform bukit tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk 
abu vulkan. (201.4 Ha) 

SPT 24 merupakan asosiasi seri Payan (60%) dan Sumbersarisatu (40%). 
Ditemukan karakter tanah yang berbeda pada kawasan ini yaitu seri Payan yang 
termasuk dalam ordo Mollisols dan Sumbersarisatu yang termasuk dalam ordo 
Andisols. Payan berada pada bagian bawah lahan yang terdapat pada daerah 
berlembah. Sedangkan Sumbersarisatu ditemukan pada daerah tengah dan atas 
lahan yang sebagian didominasi oleh semak dan pepohonan. 

SPT 25 Asosiasi Seri Wunucari dan Putukdua, lereng 0-3%, relief datar, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu 
dan pasir volkanik (89.5 Ha) 

SPT 25 merupakan asosiasi seri Wunucari (65%) dan Putukdua (35%). Kedua seri 
tanah termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Perbedan utama dari sifat tanah 
kedua seri tersebut adalah kondisi aquik pada seri Putukdua yang penggunaan 
lahannya sebagai sawah dan budidaya hortikultura, Sedangkan seri Wunucari 
dipergunakan sebagai kawasan lahan kering. 

SPT 26 Seri Klerek, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lembah-lembah 
aluvial dan koluvial, bahan induk bahan koluvial volkanik. (16.3 Ha) 

SPT 26 merupakan konsosiasi seri Klerek (95%) dengan inklusi seri  Bejisatu (5%). 
Pada wilayah ini ditemukan seri Klerek yang termasuk dalam ordo Mollisols dan seri 
Bejisatu yang termasuk dalam ordo Entisols. Klerek mengisi daerah lembah yang 
merupakan daerah koluvial, sedangkan Bejisatu terdapat pada daerah luapan sngai 
dan sedimen di sepanjang sunagai yang senantiasa mengalami jenuh air sepanjang 
tahun dan sifat yang kasar berpasir. Kawasan ini dipergunakan sebagai kawasan 
budidaya hortikultura dan palawija.  
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SPT 27 Seri Wukirdua, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform kerucut bukit 
volkanik terisolir, bahan induk abu dan pasir volkanik. (31.1 Ha) 

SPT 27 merupakan konsosiasi seri Wukirdua (80%) dengan inklusi Pucungdua 
(20%). Ditemukan ordo tanah Andisols pada seri tanah Pucungdua. Ditemukan 
pada kawasan perkebunan dan sedikit kawasan hutan. Selain itu ditemukan pula 
Inceptisols dengan seri Wukirdua. Sifat utamanya adalah keras dan berlempung 
serta solum tanah yang dangkal langsung berbatasan dengan batuan induk. 

SPT 28 Asosiasi Seri Pucungdua dan Panderman, lereng 3-8%, relief agak 
datar, landform plato, spurs dan punggung gunung, bahan induk abu vulkan. 
(16.2 Ha) 

SPT 28 merupakan asosiasi seri Pucungdua (70%) dan Panderman (30%). 
Ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo Andisols. Kawasan ini termasuk 
dalam kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen. Seri Pucungdua  
ditemukan pada kawasan berlereng, sedangkan kawasan lembah dan puncak 
punggung lereng ditemukan seri Panderman. Parameter utama perbedaan kedua 
seri tersebut adalah warna gelap dan tebal pada lapisan atas Panderman tidak 
ditemukan pada Pucungdua. 

SPT 29 Seri Pucungdua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lereng-
lereng gunung curam, bahan induk abu vulkan. (81.2 Ha) 

SPT 29 merupakan konsosiasi seri Pucungdua (80%) dengan inklusi Panderman 
(20%). Ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo Andisols. Kawasan ini 
termasuk dalam kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen. Seri Pucungdua  
ditemukan pada kawasan berlereng, sedangkan kawasan lembah dan puncak 
punggung lereng ditemukan seri Panderman. Parameter utama perbedaan kedua 
seri tersebut adalah warna gelap dan tebal pada lapisan atas Panderman tidak 
ditemukan pada Pucungdua. 

SPT 30 Asosiasi Seri Pucungdua dan Panderman, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu vulkan. 
(65 Ha) 

SPT 30 merupakan asosiasi seri Pucungdua (65%) dan Panderman (35%). 
Ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo Andisols. Kawasan ini termasuk 
dalam kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen. Seri Pucungdua  
ditemukan pada kawasan berlereng, sedangkan kawasan lembah dan puncak 
punggung lereng ditemukan seri Panderman. Parameter utama perbedaan kedua 
seri tersebut adalah warna gelap dan tebal pada lapisan atas Panderman tidak 
ditemukan pada Pucungdua. 

SPT 31 Asosiasi Seri Gangsiransatu dan Binangunsatu, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan 
induk abu vulkan. (36.7 Ha) 

SPT 31 merupakan asosiasi seri Gangsiransatu (55%) dan Binangunsatu (45%). 
Kedua seri tanah yang ditemukan pada kawasan ini termasuk dalam ordo 
Inceptisols. Perbedaan utama dari kedua seri tersebut adalah adanya tekstur 
berpasir pada keseluruhan penampang tanah pada seri Gangsiransatu. Pada 
daaerah ini digunakan sebagai tegal lahan kering. Sedangkan seri Binangunsatu 
memiliki tekstur berpasir hanya pada lapisan atas.  
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SPT 32 Asosiasi Seri Gangsiransatu dan Temassatu, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan 
induk abu vulkan. (355 Ha) 

SPT 32 merupakan asosiasi seri Gangsiransatu (35%) Temassatu (30%), 
Sidomulyo (25%), Binangunsatu (6%) dan Toyomertodua (4%). Pada kawasan ini 
ditemukan seri tanah yang termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols. Tekstur 
tanah berpasir pada keseluruhan penampang tanah ditemukan pada seri 
Gangsiransatu dan Toyomertodua. Sidomulyo memiliki sifat agak keras,agak kasr 
berpasir. Binangunsatu memilikisifat gembur, berlempung. Sedangkan Temassatu 
memiliki kondisi Aquic sebagai akibat dari irigasi sepanjang tahun, dengan tekstur 
halus berdebu. 

SPT 33 Asosiasi Seri Gangsiransatu, lereng 15-25%, relief bergelombang, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran tinggi), bahan induk abu 
volkanik. (145.3 Ha) 

SPT 33 merupakan asosiasi seri Gangsirandua (55%), Temassatu (20%), 
Pucungdua (15%) dan Bulukerto (10%). Ditemukan ordo tanah Andisol pada seri 
Pucungdua yang terdapat pada kawasan hutan. Ordo Inceptisol ditemukan pada 
seri Gangsirandua, Temassatu, dan Bulukerto. Kawasan ini digunakan sebagai 
kawasan budidaya pertanian. 

SPT 34 Asosiasi Seri Dreseldua dan Pucungdua, lereng 15-25%, relief 
bergelombang, landform plato tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan 
induk abu volkanik. (158.8 Ha) 

SPT 34 merupakan asosiasi seri Dreseldua (55%) dan Pucungdua (45%). 
Merupakan kawasan budidaya pertanian untuk palawija dan sebagian kecil hutan 
sekunder. Pada kawasan hutan seri Pucungdua yang termasuk dalam ordo 
Andisols. Menempati wilayah punggung dan lerng bagian atas. Sedangkan ordo 
Inceptisols ditemukan pada seri Dreseldua yang terdapat pada bagian bawah 
kawasan hutan dan lahan pertanian, Sifat tanah Andik masih ditemukan pada 
lapisan atas seri tanah ini. 

SPT 35 Asosiasi Seri Dreseltiga dan Oro-ororombo, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan 
induk abu volkanik. (49.3 Ha) 

SPT 35 merupakan asosiasi Dreseltiga (60%) dan Oro-ororombo (40%). Kedua seri 
termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Pembeda utama adalah kondisi aquic dan 
lapisan atas yang gembur dan gelap pada seri Dreseltiga tidak ditemukan pada Oro-
ororombo. Lahan kawasan ini banyak dipergunakan sebagai kawasan budidaya 
pertanian terutama padi. Sebasian kecil untuk menanam hortikultura dan palawija. 

SPT 36 Asosiasi Seri Dreseltiga dan Ngemul, lereng >60%, relief bergunung, 
landform lereng bukit, bahan induk abu vulkan. (40.8 Ha) 

SPT 36 merupakan asosiasi seri Dreseltiga (54%) dan Ngemul (46%). Pembeda 
utama adalah kondisi aquic dan lapisan atas yang gembur dan gelap pada seri 
Dreseltiga tidak ditemukan pada Ngemul. Lahan kawasan ini banyak dipergunakan 
sebagai kawasan budidaya pertanian terutama padi. Sebasian kecil untuk menanam 
hortikultura dan palawija. 
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SPT 37 Asosiasi Seri Sidomulyo dan Djanturdua, lereng 0-3%, relif datar, 
landorm lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu vulkan dan 
bahan koluvial volkanik. (26.2 Ha) 

SPT 37 merupakan asosiasi seri Sidomulyo (55%), Djanturdua (30%) dan inklusi 
seri Songgokerto (15%). Pada kawasan ini ditemukan seri tanah yang termasuk 
dalam ordo Inceptisols. Seri Sidomulyo dan Songgokerto termasuk dalam sub grup 
Ruptic Alfic Dystrudepts. Perbedaan utama kedua seri yang termasuk dalam sub 
grup ini adalah lapisan atas berpasir pada Sidomulyo, sedangkan pada 
Songgokerto adalah halus berlempung. Sedangkan seri Djanturdua tidak memiliki 
karakter spesifik namun lebih gembur daripada kedua seri tanah yang lainnya. 

SPT 38 Asosiasi Seri Toyomertosatu, Payan dan Sumberbrantastiga, lereng 
40-60%, relief berbukit, landform bukit tertoreh dengan punggung tajam 
sejajar, bahan induk abu dan pasir volkanik. (186.7 Ha) 

SPT 38 merupakan asosiasi seri Toyomertosatu (40%), Payan (30%) dan 
Sumberbrantastiga (30%). Ditemukan tanah dalam ordo Andisols dan Mollisols. Seri 
termasuk dalam ordo Andisols, sedangkan seri Payan termasuk dalam ordo 
Molisols. Seri Payan ditemukan pada kawasan lembah lereng, sedangkan 
Toyomertosatu ditemukan tersebar pada bagian lereng dan punggung lereng. 

SPT 39 Asosiasi Seri Panderman dan Tegalsari, lereng 40-60%, relief berbukit, 
landform lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu volkanik.  (90.2 Ha) 

SPT 39 merupakan asosiasi seri Panderman (65%) dan Tegalsari (35%). Wilayah 
ini didominasi daerah hutan alami dan sekunder dengan vegetasi yang heterogen. 
Sebagian kecil semak belukar dan areal budidaya perkebunan dan tegal lahan 
kerng. Ditemukan seri Panderman yang termasuk dalam ordo Andisols. Memiliki 
sifat tanah lapisan atas berwarna gelap dan tebal, bertekstur debu. Tegalsari 
termasuk dalam ordo Inceptisols. Memiliki sedikit sifat Andik pada lapisan tanah ata 
penampangnya. 

SPT 40 Seri Panderman, lereng >60%, relief bergunung, landform lereng-
lereng gunung curam, bahan induk abu dan pasir volkanik. (607.3 Ha) 

SPT 40 merupakan konsosiasi seri Panderman (80%) dan Sumbersarisatu (20%). 
Kedua seri tanah yang ditemukan termasuk dalam ordo tanah Andisols. Daerah ini 
termasuk dalam kawasan hutan. Perbedaan utamanya adalah lapisan tanah atas 
berwarna gelap dan tebal pada seri Panderman tidak ditemukan pada seri 
Sumbersarisatu. 

SPT 41 Kompleks Seri Jurangkualidua dan Jurangkualisatu, lereng 25-40%, 
relief bergumuk, landform plato, spurs dan punggung gunung, bahan induk 
bahan piroklastik dan lahar. (86.9 Ha) 

SPT 41 merupakan kompleks seri Jurangkualidua (55%) dan Jurangkualisatu 
(45%). Merupakan kawasan budidaya pertanian untuk komoditas hortikultura. 
Kedua seri tanah yang ditemukan termasuk dalam ordo Andisos. Karakter kedua 
seri tanah mirip sekali, yaitu sifat menahan air yang tinggi dengan adanya ciri 
smeary. Perbedaan utama adalah adanya sebaran batuan pada penampang tanah 
seri Jurangkualidua. Sebaran batuan ini tidak ditemukan pada seri Jurangkualisatu. 
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SPT 42 Kompleks Seri Panderman dan Pucungdua, lereng 25-40%, relief 
bergumuk, landform lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu vulkan 
dan lahar. (383.2 Ha) 

SPT 42 merupakan asosiasi seri Panderman (70%) dan Pucungdua (30%). 
Merupakan kawasan hutan. Ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo 
Andisols. Perbedaan utamanya adalah lapisan tanah atas berwarna gelap dan tebal 
pada seri Panderman tidak ditemukan pada seri Pucungdua. 

SPT 43 Seri Panderman, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lereng-lereng 
gunung curam, bahan induk abu vulkan. (140.8 Ha) 

SPT 43 merupakan konsosiasi seri Panderman (70%), Pucungdua (15%) dan 
Wunucari (15%). Merupakan kawasan hutan. Ditemukan seri tanah yang termasuk 
dalam ordo Andisols. Perbedaan utamanya adalah lapisan tanah atas berwarna 
gelap dan tebal pada seri Panderman tidak ditemukan pada seri Pucungdua. Selain 
itu ditemukan seri Wunucari yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Kawasan pada 
seri Wunucari ini digunakan sebagai areal budidaya pertanian hortikultura. 

SPT 44 Asosiasi Seri Wunucari dan Pucungdua, lereng >60%, relief 
bergunung, landform lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu vulkan. 
(210.6 Ha) 

SPT 44 merupakan asosiasi seri Wunucari (50%) dan Pucungdua (40%) dengan 
inklusi seri Panderman (10%). Merupakan kawasan hutan. Ditemukan seri tanah 
yang termasuk dalam ordo Andisols. Perbedaan utamanya adalah lapisan tanah 
atas berwarna gelap dan tebal pada seri Panderman tidak ditemukan pada seri 
Pucungdua 

SPT 45 Seri Srebetdua, lereng 8-15%, relief berombak, landform plato yang 
terdapat bahan koluvial, bahan induk bahan koluvial volkanik. (3.9 Ha) 

SPT 45 merupakan konsosiasi seri Srebetdua (90%) dan Srebetsatu (10%). Pada 
kawasan ini ditemukan seri tanah yang termasuk dalam ordo tanah Mollisols. 
Perbedaan utama yang ada adalah seri Srebetdua memiliki sifat Andik pada lapisan 
tanah atasnya. Lahan pada seri tanah ini dipergunakan sebagai kawasan budidaya 
hortikultura, Sedangkan Srebetsatu memiliki penampang tanah yang berlapis-lapis 
sebagai akibat proses aluvio-koluvial yang nampak jelas. Lahan pada seri ini 
dipergunakan sebagai perkebunan dan tegal lahan kering. 

SPT 46 Seri Toyomertosatu, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lereng 
bukit, bahan induk abu dan pasir volkanik. (101.1 Ha) 

SPT 46 merupakan konsosiasi seri Toyomertosatu (80%), denga inklusi seri 
Tambuh (15%) dan Dreseldua (5%). Ditemukan seri Toyomertosatu yang termasuk 
dalam ordo tanah Andisols, seri Tambuh dan Dreseldua yang termasuk dalam ordo 
tanah Inceptisols. Dreseldua memiliki sedikit sifat Andik pada lapisan tanah bagian 
atasnya. Lahan dipergunakan untuk budidaya tanaman hortikultura. Sedangkan 
Tambuh memiliki sifat yang gembur dengan warna agak gelap pada lapisan tanah 
atas. Toyomertosatu ditemukan pada kawasan hutan dengan vegetasi heterogen 
pada posisi punggung bukit. Tambuh dan Dreseldua tersebar pada beberapa 
bagian lembah sempit antar perbukitan. 
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SPT 47 Asosiasi Seri Toyomertotiga dan Wunucari, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform lereng bukit, bahan induk abu dan pasir volkanik. (33.1 
Ha) 

SPT 47 merupakan asosiasi seri Toyomertotiga (70%) dan Wunucari (30%). 
Ditemukan seri Toyomertotiga yang termasuk dalam ordo tanah Mollisols dan seri 
Wunucari yang termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Toyomertotiga memiliki 
sedikit sifat Andik pada lapisan tanah bagian atasnya. Lahan dipergunakan untuk 
budidaya tanaman hortikultura. Sedangkan Wunucari memiliki sifat yang lebih keras 
dengan warna agak gelap pada lapisan tanah atas.  

SPT 48 Asosiasi Seri Toyomertotiga, Prumbungdua dan Ngebruk, lereng 
>60%, relief bergunung, landform kerucut gunung volkanik terisolir, bahan 
induk abu dan pasir volkanik. (65.8 Ha) 

SPT 48 merupakan asosiasi seri Toyomertotiga (45%), Prumbungdua (30%) dan 
Ngebruk (25%). Kawasan ini dipergunakan sebagai kawasan budidaya pertanian 
dan perkebunan. Ditemukan seri Toyomertotiga yang termasuk dalam ordo tanah 
Mollisols dan seri Prumbungdua dan Ngebruk yang termasuk dalam ordo tanah 
Inceptisols. Perbedaan utama seri Prumbungdua dan Ngebruk adalah sifat Ngebruk 
yang lebih keras dan tekstur berliat. 

SPT 49 Asosiasi Seri Toyomertodua dan Dreselsatu, lereng 3-8%, relief agak 
datar, landform dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk 
abu vulkan. (161 Ha) 

SPT 49 merupakan asosiasi seri Toyomertodua (75%) dan Dreselsatu (25%). 
Kawasan ini dipergunakan untuk kawasan perkebunan dan tegal lahan kering. 
Ditemukan seri Toyomertodua dan Dreselsatu yang termasuk dalam ordo 
Inceptisols. Perbedaan utama dari sifat kedua seri tersebut adalah tekstur berpasir 
pada keseluruhan penampang tanah Toyomertodua yang tidak ditemukan pada 
Dreselsatu. Seri Dreselsatu memiliki tekstur halus. 

SPT 50 Asosiasi Seri Sumberejo dan Toyomertodua, lereng 3-8%, relief agak 
datar, landform Dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk 
abu vulkan dan andesit. (127 Ha) 

SPT 50 merupakan asosiasi seri Sumberejo (50%) dan Toyomertodua (50%). 
Kawasan ini digunakan untuk kawasan perkebunan dan budidaya hortikultura. 
Ditemukan seri Sumberejo yang termasuk dalam ordo tanah Alfisols dan 
Toyomertodua yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Santrean bersifat keras dan 
teguh sehingga sulit untuk diolah, sebagaian besar digunakan untuk perkebunan. 
Toyomertodua memiliki tekstur lebih kasar berpasir, lahan-laha dikelola untuk 
komoditas hortikultura. 

SPT 51 Asosiasi Seri Sidorejo dan Pucungdua, lereng >60%, relief bergunung, 
landform koluvial kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk bahan koluvial 
volkanik. (98.8 Ha) 

SPT 51 merupakan asosiasi Sidorejo (50%) dan Pucungdua (50%). Merupakan 
areal hutan yang sebagian telah dibuka untuk lahan pertanian. Ditemukan seri tanah 
yang termasuk dalam ordo Andisols. Seri Sidorejo memiliki sifat smeary yang 
nampak jelas daripada seri Pucungdua.  
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SPT 52 Asosiasi Seri Sumberbrantassatu dan Santreandua, lereng 8-15%, 
relief berombak, landform koluvial kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk abu 
vulkan dan bahan koluvial volkanik. (40 Ha) 

SPT 52 merupakan asosiasi seri Sumberbrantassatu (60%) dan Santreandua 
(40%). Lahan-lahan pada kawasan ini didominasi oleh perkebunan. Dan ditemukan 
seri tanah Sumberbrantassatu dan Santreandua yang termasuk dalam ordo tanah 
Inceptisols. Perbedaan sifat yang utama adalah Santreandua keras dan berliat. 
Sedangkan Sumberbrantassatu lebih gembur dengan tekstur lebih kasar berpasir.  
Sumberbrantassatu mengisi daerah di sepanjang lembah koluvial dan bagian 
bawah lereng. 

SPT 53 Asosiasi Seri Bulukerto dan Gabessatu, lereng 25-40%, relief 
bergumuk, landform lereng plato yang curam, bahan induk abu dan pasir 
volkanik. (156.9 Ha) 

SPT 53 merupakan asosiasi seri Bulukerto (70%) dan Gabessatu (30%). 
Merupakan kawasan hutan dan sebagian telah dibuka untuk perkebunan. 
Ditemukan seri Bulukerto yang tersebar pada bagian lereng tengah dan bawah, 
serta seri Gabessatu yang tersebar pada bagian lereng atas. Bulukerto termasuk 
dalam ordo Inceptisols, sedangkan Gabessatu termasuk dalam ordo Andisols yang 
memiliki sebaran batuan di dalam penampang tanahnya. 

SPT 54 Seri Bulukerto, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran tinggi), bahan induk abu vulkan. (89 Ha) 

SPT 54 merupakan konsosiasi seri Bulukerto (95%) dan inklusi seri Gabessatu 
(5%). Merupakan kawasan budidaya pertanian, khususnya hortikultura dan 
sebagian kecil semak dan hutan sekunder. Bulukerto termasuk dalam ordo 
Inceptisols, sedangkan Gabessatu termasuk dalam ordo Andisols dengan sebaran 
batuan pada penampang tanahnya. 

SPT 55 Asosiasi Seri Bulukerto dan Talunsatu, lereng 8-15%, relief berombak, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran tinggi), bahan induk abu 
dan pasir volkanik. (134.9 Ha) 

SPT 55 merupakan asosiasi seri Bulukerto (45%), Talunsatu (40%) dan Sidomulyo 
(15%). Merupakan kawasan hutan yang sebagian besar dibuka untuk lahan 
peekebunan dan budidaya hortikultura. Ditemukan seri Talunsatu yang termasuk 
ordo Andisols dan seri Bulukerto dan Sidomulyo yang termasuk dalam ordo 
Inceptisols. Seri Talunsatu ditemukan pada kawasan hutan dan semak belukar yang 
tersebar pada bagian atas, Sedangkan untuk Bulukerto dan Gabessatu ditemukan 
pada bagian tengah dan bawah kawasan yang digunakan sebagai kawasan 
perkebunan dan budidaya hortikultura.  

SPT 56 Seri Tegalsari, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lereng-lereng 
gunung curam, bahan induk abu vulkan dan lahar. (644.4 Ha) 

SPT 56 merupakan konsosiasi seri Tegalsari (80%), dengan inklusi seri 
Jurangkualidua (15%) dan Pucungdua (5%). Merupakan kawasan hutan yang 
sebagian telah dibuka untuk budidaya pertanian hortikultura. Ditemukan seri 
Jurangkualidua dan Pucungdua yang termasuk dalam ordo tanah Andisols, serta 
Tegalsari yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Tegalsari memiliki sedikit sifat 
tanah Andik pada lapisan tanah atasnya. 
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SPT 57 Seri Talundua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lembah-
lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu vulkan dan sedimen aluvial. 
(60.5 Ha) 

SPT 57 merupakan konsosiasi seri Talundua (60%), dengan inklusi seri Gondang 
(15%), Pandan (15%) dan Gabessatu (10%). Ditemukan pada kawasan hutan dan 
lahan-lahan yang telah dikelola untuk budidaya hortikultura. Terdapat seri Talundua 
dan Gondang yang termasuk dalam ordo Entisol. Seri ini menempati daerah 
sedimen dan luapan banjir. Pandan yang termasuk dalam ordo Inceptisols 
ditemukan pada lahan perkebunan yang berada pada bagian punggung lereng. 
Sedangkan Gabessatu yang termasuk ordo Andisols berada di sekitar kawasan 
hutan. 

SPT 58 Asosiasi Seri Gondang dan Kekepsatu, lereng 40-60%, relief berbukit, 
landform lembah aliran lahar, bahan induk pasir volkanik dan lahar. (46.3 Ha) 

SPT 58 merupakan asosiasi Gondang (60%) dan Kekepsatu (30%) dengan inklusi 
seri Kalimalang (5%) dan Bejisatu (5%). Merupakan daerah lembah sungai, dan 
ditemukan seri Gondang yang termasuk ordo Entisols dan Kekepsatu yang 
termasuk dalam ordo Inceptisols. Didominasi oleh daerah sedimen dan luapan 
sungai dalam celah sempit.  

SPT 59 Asosiasi Seri Putukdua dan Temassatu, lereng 8-15%, relief berombak, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu 
vulkan. (40.8 Ha) 

SPT 59 merupakan asosiasi seri Putukdua (60%) dan Temassatu (40%). Terdapat 
seri Putuksatu dan Temassatu yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Kedua seri 
tanah ini memiliki sifat yang mirip namun Putukdua memiliki tekstur yang lebih halus 
daripada Putuksatu. Kawasan ini digunakan sebagai lahan budidaya pertanian yang 
dikelola intensif. 

SPT 60 Asosiasi Seri Putukdua dan Putuksatu, lereng 3-8%, relief agak datar, 
landform plato tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu 
vulkan. (40.6 Ha) 

SPT 60 merupakan asosiasi seri Putukdua (60%) dan Putuksatu (40%). Terdapat 
seri Putuksatu yang termasuk ordo tanah Mollisols dan Putukdua yang termasuk 
dalam ordo Inceptisols. Kawasan ini digunakan sebagai lahan budidaya pertanian 
yang dikelola intensif. Putukdua ditemukan pada punggung lereng, sedangkan 
Putuksatu tersebar pada lembah aatau celah sempit di bagian bawah lereng. 

SPT 61 Asosiasi Seri Temasdua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
plato yang terdapat bahan koluvial, bahan induk abu vulkan dan bahan 
koluvial volkanik. (53.6 Ha) 

SPT 61 merupakan kompleks seri Temasdua (65%), Kekepdua (25%) dan 
Binangundua (10%). Terdapat seri tanah Temasdua, Kekepdua dan Binangundua 
yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Temasdua memiliki lapisan atas yang gelap 
dan tebal dengan tekstur berlempung. Kekepdua memiliki sedikit sifat Andik pada 
lapisan atas dan Binangundua memiliki sifat agak keras dan berlempung. 
Temasdua menepati celah sempit yang mengisi daerah koluvial di kaki lereng. 
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SPT 62 Asosiasi Seri Tlogorejo dan Torong, lereng 25-40%, relief bergumuk, 
landform kerucut bukit volkanik terisolir, bahan induk abu vulkan. (6.3 Ha) 

SPT 62 merupakan asosiasi seri Tlogorejo (55%) dan Torong (45%). Ditemukan seri 
Tlogorejo dan Torong yang termasuk dalam kategori ordo Inceptisols. Tlogorejo 
menempati daerah lereng bukit dan puncak. Torong menempati daerah lereng 
bawah bukit dengan solum tanah yang lebih tebal. Vegetasi pada kawasan ini 
adalah rumput dan semak. 

SPT 63 Asosiasi Seri Pandan dan Bejisatu, lereng 3-8%, relief agak datar, 
landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu vulkan dan 
bahan koluvial volkanik. (37.6 Ha) 

SPT 63 merupakan asosiasi Pandan (55%) dan Bejisatu (45%). Ditemukan seri 
Pandan yang termasuk ordo Inceptisols, dan Bejisatu yang termasuk dalam ordo 
Entisols. Bejisatu ditemukan di sepanjang aliran sengai, dan selalu tergenang. 
Pandan ditemukan pada bagian punggung dan lereng lembah. 

SPT 64 Seri Klerek dan Sumberbrantasdua, lereng 25-40%, relief bergumuk, 
landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu vulkan dan 
bahan kaluvial volkanik. (114.7 Ha) 

PT 64 merupakan konsosiasi seri Klerek (80%), dengan inklusi Sumberbrantasdua 
(15%) seri Rekesandua (5%). Kawasan ini merupakan hutan dengan vegetasi 
multisatrata dan heterogen Ditemukan seri Sumberbrantasdua dan Rekesandua 
yang termasuk ordo Andisols. Ditemukan pula Klerek yang termasuk ordo Mollisols. 
Rekesandua merupakan Andisol yang memiliki beberapa lapisan tanah gelap dan 
tebak di dalam penampang tanahnya. Menempati bagian bawah lembah dalam 
asosiasinya dengan Klerek. Sumberbrantasdua menempati punggungan dan lereng 
lembah. 

SPT 65 Asosiasi Seri Banaran dan Prumbungdua, lereng 0-3&, relief datar, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu 
volkanik. (31.6 Ha) 

SPT 65 merupakan asosiasi seri Banaran (70%) dan Prumbungdua (30%). 
Kawasan ini merupakan daerah yang dikelola untuk perkebunan. Dijumpai seri 
Banaran dan Prumbungdua yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Tersebar merata 
dengan Banaran menempati daerah punggung dan lereng lembah. Prumbungdua 
berada pada bagian bawah lembah. 

SPT 66 Seri Junrejo, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu vulkan. (66.5 Ha) 

SPT 66 merupakan konsosiasi Junrejo (90%) dengan inklusi seri Temassatu dan 
Pendem (10%). Digunakan untuk kawasan budidaya hortikultura dan lahan kering. 
Ditemukan seri Junrejo dan Temassatu. Lahan dengan seri Temassatu mengalami 
kondisi Aquik sebagai akibat dari irigasi. Menempati sebagian keci luasan lahan 
dengan penggunaan lahan sebagai sawah. 
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SPT 67 Asosiasi Seri Bejisatu dan Kalimalang, lereng 8-15%, relief berombak, 
landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu dan pasir 
volkanik dan sedimen aluvial. (22.1 Ha) 

SPT 67 merupakan asosiasi seri Bejisatu (55%) dan Kalimalang (45%). Daerah 
dengan kawasan luapan dan sedimen sungai utama. Dapat dijumpai seri Bejisatu 
dan Kalimalang yang termasuk dalam ordo Entisols. Kalimalang memiliki ciri adanya 
sebaran batuan di dalam penampangnya. Keduai seri mengalami jenuh air 
sepanjang tahun akibat aktivitas sungai. 

SPT 68  Seri Pucungdua, lereng 0-3%, relief datar, landform bukit plato, crest 
dan spurs, bahan induk abu vulkan. (3.8 Ha) 

SPT 68 merupakan konsosiasi Pucungdua (95%) dengan inklusi Pucungsatu (5%). 
Seri Pucungdua dan Pucungsatu yang termasuk dalam ordo Andisols. Berada pada 
kawasan tepi hutan alami dan budidaya pertanian.  

SPT 69 Seri Pucungdua, lereng >60%, relief bergunung, landform kerucut 
bukit volkanik terisolir, bahan induk abu dan pasir volkanik. (1.6 Ha) 

SPT 69 merupakan konsosiasi Pucungdua (95%) dengan inklusi Sidorejo (5%). 
Merupakan kawasan hutan lindung yang dibuka untuk budidaya pertanian. 
Pucungdua ditemukan pada daerah lerng tengah dan puncak bukit. Sidorejo 
mengisi sedikit daerah di bagian bawah dan dataran di samping bukit. Kedua seri 
termasuk dalam ordo tanah Andisols. 

SPT 70 Asosiasi Seri Jurangkuali dan Pucungdua, lereng 0-3%, relief datar, 
landform bukit plato, crest dan spurs, bahan induk abu volkanik. (32.5 Ha) 

SPT 70 merupakan asosiasi seri Jurangkuali (70%) dan Pucungdua (30%). Terdiri 
dari kawasan budidaya hortikultura dan semak yang tersebar di tepi hutan 
sekunder. Dapat dijumpai seri Jurangkuali dan Pucungdua. Kedua seri termasuk 
ordo tanah Andisols. Jurangkuali menempati punggung dataran, sedangkan 
Pucungdua dijumpai pada tepi lereng atau lembah yang berbatasan dengan 
kawasan hutan. 

SPT 71 Seri Rekesansatu, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lembah-
lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu volkanik dan bahan koluvial 
volkanik. (18.7 Ha) 

SPT 71 merupakan konsosiasi seri Rekesansatu (95%) dengan inklusi Klerek dan 
Songgokerto (5%). Dapat dijumpai seri Rekesansatu dan Banaran yang termasuk 
dalam ordo Inceptisols dan Klerek yang termasuk dalam ordo Mollisols. 
Rekesansatu dengan sedikit sifat tanah Andik pada lapisan tanah atas menempati 
lereng dan punggung lembah, Klerek menempati dataran sempit dasar lembah. 

SPT 72 Seri Songgokerto, lereng 25-40%, relief berbukit, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu vulkan. (88.7 Ha) 

SPT 72 merupakan konsosiasi Songgokerto (95%) dengan inklusi Banaran (5%). 
Dapat dijumpai seri Songgokerto dan Banaran yang termasuk ordo Inceptisols. 
Songgokerto menempati punggung luas dataran dengan perbedaan sifat utama 
adalah tekstur berlempung, dimana seri Banaran memiliki tekstur halus. Banaran 
ditemukan pada posisi celah sempit torehan pada dataran. 
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SPT 73 Seri Songgokerto, lereng 8-15%, relief berombak, landform lereng 
plato yang curam, bahan induk abu vulkan. (16.7 Ha) 

SPT 73 merupakan konsosiasi seri Songgokerto (95%) dengan inklusi Lajar (5%). 
Wilayah ini didominasi perkebunan dan lahan kering. Dapat dijumpai seri 
Songgokerto dan Lajar yang termasuk ordo Inceptisols. Songgokerto menempati 
punggung luas dataran dengan perbedaan sifat utama adalah tekstur berlempung, 
dimana seri Banaran memiliki tekstur halus. Lajar ditemukan pada posisi celah 
sempit torehan pada dataran. 

SPT 74 Asosiasi Seri Pucungdua dan Sidorejo, lereng 25-40%, relief 
bergumuk, landform koluvial kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk abu dan 
pasir dan bahan koluvial volkanik. (23.8 Ha) 

SPT 74 merupakan asosiasi seri Pucungdua (70%) dan Sidorejo (30%). Daerah 
dengan penddunaan lahan dominan sebagai lahan kering untuk komoditas 
hortikultura dan sedikit perkebunan. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan Sidorejo 
yang termasuk dalam kategori ordo Andisols.  Sidorejo dijumpai pada lahan-lahan 
pada kaki lereng dengan penggunaan lahan perkebunan. 

SPT 75 Seri Kajardua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform bukit 
plato, crest dan spurs, bahan induk abu vukan. (16.6 Ha) 

SPT 75 merupakan konsosiasi seri Kajardua (95%) dengan inklusi seri 
Toyomertosatu (5%). Seri tanah yang dijumpai adalah Kajardua dan Toyomertosatu. 
Kajardua termasuk dalam ordo Mollisols dengan ciri sifat tanah Andik pada lapisan 
tanah ata. Sedangkan Toyomertosatu termasuk dalam ordo Andisols. 
Toyomertosatu menempati lereng plato yang berbatasan dengan kawasan hutan. 

SPT 76 Asosiasi Seri Kajardua dan Pucungdua, lereng 15-25%, relief 
bergelombang, landform bukit plato, crest dan spurs, bahan induk abu vukan. 
(109.7 Ha) 

SPT 76 merupakan asosiasi seri Kajardua (60%) da Pucungdua (40%). Dapat 
dijumpai Kajardua dan Pucungdua. Kajardua termasuk dalam ordo Mollisols dengan 
ciri sifat tanah Andik pada lapisan tanah atas. Sedangkan Pucungdua termasuk 
dalam ordo Andisols. Pucungdua menempati lereng plato yang berbatasan dengan 
kawasan hutan. 

SPT 77 Seri Kajardua, lereng 40-60%, relief berbukit, landform bukit plato, 
crest dan spurs, bahan induk abu vukan. (171.8 Ha) 

SPT 77 merupakan konsosiasi seri Kajardua (90%) dengan inklusi Pucungdua 
(10%). Dapat dijumpai Kajardua dan Pucungdua. Kajardua termasuk dalam ordo 
Mollisols dengan ciri sifat tanah Andik pada lapisan tanah atas. Sedangkan 
Pucungdua termasuk dalam ordo Andisols. Pucungdua menempati lereng plato 
yang berbatasan dengan kawasan hutan. 

SPT 78 Seri Kajardua, lereng 8-15%, relief berombak, landform bukit plato, 
crest dan spurs, bahan induk abu vukan. (26Ha) 

SPT 78 merupakan konsosiasi seri Kajardua (95%) dengan inklusi seri  
Binangunsatu (5%). Dapat dijumpai Kajardua dan Binangunsatu. Kajardua termasuk 
dalam ordo Mollisols dengan ciri sifat tanah Andik pada lapisan tanah atas. 
Sedangkan Binangunsatu termasuk dalam ordo Inceptisols. Binangunsatu 
menempati lereng plato yang berbatasan dengan kawasan hutan. Sedangkan 
Kajardua menempati dasar lembah perbukitan. 
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SPT 79 Seri Kajardua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform bukit 
plato, crest dan spurs, bahan induk abu vukan. (117.5 Ha) 

SPT 79 merupakan konsosiasi Kajardua (95%) dengan inklusi seri Payan (5%). 
Dijumpai seri Kajardua dan Payan yang termasuk ordo Andisols dengan sedikit sifat 
tanah Andik pada lapisan tanah atas. Payan memiliki tekstur yang lebih kasar 
berpasir daripada Kajardua. 

SPT 80 Seri Jurangkuali, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform bukit plato, 
crest dan spurs, bahan induk abu vukan. (87.9 Ha) 

SPT 80 merupakan konsosiasi Jurangkuali (85%) dan Kajardua (15%). Dapat 
dijumpai seri Jurangkuali yang termasuk dalam ordo Andisols dan Kajardua yang 
termasuk dalam ordo Mollisols. Merupakan kawasan lahan kering untuk komoditas 
hortikiltura dan perkebunan. Jurangkuali menempati punggung perbukitan 
sedangkan Kajardua menempati dasar lempah perbukitan. 

SPT 81 Seri Kandangan, lereng 40-60%, relief berbukit, landform koluvial kaki 
bukit dan lereng, bahan induk abu vulkan dan bahan koluvial volkanik. (83.4 
Ha) 

SPT 81 merupakan konsosiasi Kandangan (95%) dengan inklusi seri Pucungdua 
(5%). Dapat dijumpai seri Kandangan yang termasuk dalam ordo Inceptisols dan 
Pucungdua yang termasuk dalam ordo Andisols. Merupakan kawasan lahan kering 
untuk komoditas hortikiltura dan perkebunan.  

SPT 82 Seri Kandangan, lereng 40-60%, relief berbukit-bergunung, landform 
koluvial kaki bukit dan lereng, bahan induk abu vulkan dan bahan koluvial 
volkanik. (56 Ha) 

SPT 82 merupakan konsosiasi Kandangan (90%) dan Pucungdua (10%). Dapat 
dijumpai seri Kandangan yang termasuk dalam ordo Inceptisols dan Pucungdua 
yang termasuk dalam ordo Andisols. Merupakan kawasan lahan kering untuk 
komoditas hortikiltura dan perkebunan.  

SPT 83 Seri Kandangan, lereng 40-60%, relief berbukit-bergunung, landform 
koluvial kaki bukit dan lereng, bahan induk abu vulkan dan bahan koluvial 
volkanik. (73 Ha) 

SPT 83 merupakan konsosiasi Kandangan (95%) dengan inklusi Santreandua dan 
Prumbungsatu (5%). Dapat dijumpai seri Kandangan dan Santreandua yang 
termasuk dalam ordo Inceptisols. Santreandua menempati bagian atas dan 
punggung bukit, sedangkan Kandangan menempati sedikit daerah dasar lembah. 

SPT 84 Seri Wunucari, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lereng 
bukit, bahan induk abu dan pasir volkanik. (29.6 Ha) 

SPT 84 merupakan konsosiasi Wunucari (95%) dengan inklusi seri Prumbungdua 
(5%). Dapat dijumpai seri Wunucari dan Prumbungdua yang termasuk dalam ordo 
Inceptisols. Merupakan areal perkebunan dan tegal lahan kering. Seri Wunucari 
ditemukan pada punggung lereng bukit, dengan penggunaan lahan tegal 
hortikultura. Prumbungdua ditemukan pada lembah posisi lereng bukit yang lebih 
rendah dengan vegetasi semak dan rumput. Prumbungdua memiliki tekstur berpasir 
pada keseluruhan penampangnya dan tidak ditemukan sifat tersebut pada seri 
Wunucari. 
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SPT 85 Asosiasi Seri Prumbungdua dan Ngebruk, lereng 24-40, relief 
bergumuk, landform lereng bukit, bahan induk abu vulkan. (14.9 Ha) 

SPT 85 merupakan asosiasi seri Prumbungdua (60%) dan Ngebruk (40%). 
Merupakan areal perkebunan dan tegal lahan kering. Dapat dijumpai seri tanah 
Prumbungdua dan Ngebruk yang termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. 
Prumbungdua menempati posisi lereng atas, sedangkan Ngebruk menempati lereng 
bawah dan mempunyai tekstur berliat. 

SPT 86 Seri Ngebruk, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lereng 
bukit, bahan induk abu volkanik. (26.5 Ha) 

SPT 86 merupakan konsosiasi Ngebruk (95%) dan inklusi seri Prumbungsatu (5%). 
Pada punggung perbukitan dapat dijumpai seri Ngebruk. Sedangkan pada celah 
sempit lembah perbukitan dapat dijumpai Prumbungsatu.  

SPT 87 Seri Djantursatu, lereng >60%, relief bergunung, landform koluvial kaki 
bukit dan kaki lereng, bahan induk abu dan pasir volkanik dan bahan koluvial 
vulkank. (198.2 Ha) 

SPT 87 merupakan konsosiasi Dajantursatu (90%) dan Santreandua (10%). Pada 
lereng perbukitan dapat dijumpai seri Dajantursatu dengan vegetasi semak dan 
kebun. Sedangkan pada celah sempit dasar lembah perbukitan dapat dijumpai 
Santreandua. Kedua seri termasuk dalam ordo Inceptisol dengan sifat yang mirip. 
Perbedaan utama adalah tekstur Santreandua berliat, sedangkan Djantursatu 
berpasir. 

SPT 88 Seri Djanturdua, lereng 8-15%, relief berombak, landform lembah-
lembah aliran lahar, bahan induk bahan koluvial volkanik dan lahar. (64.8 Ha) 

SPT 88 merupakan konsosiasi seri Djanturdua (95%) dengan inklusi seri Kekepsatu 
dan Taluntiga (5%). Djanturdua dan Kekepsatu yang termasuk ordo Inceptisols. 
Djanturdua menempati daerah punggung lembah, sedangkan Taluntiga yang 
memiliki sifat Andik menempati dasar lembah dengan vegetasi semak dan rumput.  

SPT 89 Seri Gabessatu dan Gerdu, lereng 15-25%, relief bergelombang, 
landform lereng bukit, bahan induk abu dan pasir volkanik. (122.2 Ha) 

SPT 89 merupakan konsosiasi seri Gabessatu (72%) dan Gerdu (28%).  Gabessatu 
termasuk dalam ordo tanah Andisols. Sedangkan Gerdu termasuk ordo tanah 
Inceptisols. Lahan pada daerah ini digunakan sebagai tegal lahan kering komoditas 
hortikiltura. Gabessatu menempati daerah lereng dan punggung perbukitan. Gerdu 
yang memiliki sifat Andik menempati lereng bawah dan lembah perbukitan. 

SPT 90 Seri Pandan, lereng 8-15%, relief berombak, landform lembah-lembah 
aluvial dan koluvial, bahan induk abu dan bahan koluvial volkanik. (41.4 Ha) 

SPT 90 merupakan konsosiasi Pandan (95%) dengan inklusi seri Temassatu (5%). 
Dapat dijumpai seri Pandan dan Temassatu. Keduanya termasuk dalam ordo 
Inceptisols. Pandan dapat dijumpai pada lereng perbukitan dengan penggunaan 
lahan kebun dan tegal lahan kering. Seri Temassatu dapat dijaumpai pada daerah 
dasar lembah yang terpengaruh rembesan maupun diirigasi sehingga mempunyai 
kondisi akuik. Penggunaan lahannya adalah sawah dan lahan terbuka. 
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SPT 91 Seri Pandan dan Kalimalang, lereng 8-15%, relief berombak, landform 
lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu dan bahan koluvial 
volkanik. (13.7 Ha) 

SPT 91 merupakan konsosiasi Pandan (70%) dengan inklusi Kalimalang (20%) dan 
Talundua (10%). Dapat dijumpai seri Pandan yang termasuk dalam ordo Inceptisols, 
sedangkan Talundua dan Kalimalang yang termasuk dalam ordo Entisols. Pandan 
dapat dijumpai pada lereng perbukitan dengan penggunaan lahan kebun dan tegal 
lahan kering. Seri Kalimalang dapat dijaumpai pada daerah dasar lembah yang 
terpengaruh dari sedimen dan luapan sngai yang menempati celah sempit antar 
perbukitan dan senantiasa tergenang akibat luapan maupun rembesan. 

SPT 92 Seri Sumbersarisatu, lereng >60%, relief bergunung, landform bukit 
tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu volkanik. (128.5 Ha) 

SPT 92 merupakan konsosiasi seri Sumbersarisatu (85%) dan Payan (15%). Dapat 
dijumpai sri Sumbersarisatu yang termasuk dalam ordo Andisols dan Payan yang 
termasuk dalam ordo Mollisols. Sumbersarisatu menempati posisi punggung lereng 
dengan penggunaan lahan tegal lahan kering dan semak belukar, sedangkan Payan 
menempati celah sempit antar perbukitan dengan penggunaan lahan budidaya 
hortikultura. 

SPT 93 Seri Songgokerto, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
koluvial kaki bukit dan lereng, bahan induk bahan koluvial volkanik. (14.3 Ha) 

SPT 93 merupakan konsosiasi seri Songgokerto (95%) dengan inklusi seri 
Santreandua, Payan, Kekepdua dan Dreseldua (5%). Dapat dijumpai seri 
Songgokerto, Santreandua, Santreandua, Payan, Kekepdua dan Dreseldua yang 
termasuk dalam ordo Inceptisols. Songgokerto ditemukan pada lereng perbukitan, 
sedangkan Santreandua menempati celah sempit antar perbukitan dengan bahan 
induk dari bahan koluvial. Keduanya menempati daerah dengan vegetasi semak 
dan kebun. 

SPT 94 Seri Selekta dan Kekeptiga, lereng 8-15%, relief berombak, landform 
dataran intervolkanik dan plato (dataran tinggi), bahan induk abu volkanik. 
(121.7 Ha) 

SPT 94 merupakan konsosiasi seri Selekta (95%) dengan inklusi seri Kekeptiga 
(5%). Dapat dijumpai seri Selekta dan Kekeptiga yang termasuk dalam ordo 
Inceptisols yang memiliki sifat tanah Andik. Songgokerto ditemukan pada lereng 
perbukitan, sedangkan Kekeptiga menempati celah sempit antar perbukitan dengan 
bahan induk dari bahan koluvial. Keduanya menempati daerah dengan vegetasi 
semak dan kebun. Kekeptiga memiliki tekstur yang lebih kasar daripada Selekta. 

SPT 95 Seri Payan, lereng 8-15%, relief berombak, landform koluvial kaki bukit 
dan lereng, bahan induk abu dan bahan koluvial volkanik. (307.7 Ha) 

SPT 95 merupakan konsosiasi seri Payan (85%) dan Kajardua (15%). Dapat 
dijumpai seri Payan dan Kajardua yang termasuk ordo tanah Mollisols. Kedua seri 
ini dijumpai tersebar pada lereng dan kaki perbukitan dengan penggunaan tegal 
lahan kering untuk komoditas hortikultura. Kajardua mempunyai tekstur yang lebih 
halus berlempung daripada seri Payan yang memiliki tekstur kasar berpasir. 
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SPT 96 Seri Payan dan Srebetsatu, lereng 8-25%, relief berombak-
bergelombang, landform koluvial kaki bukit dan lereng, bahan induk bahan 
koluvial volkanik. (53.5 Ha) 

SPT 96 merupakan konsosiasi Payan (85%) dan Srebetsatu (15%). Pada daerah ini 
dijumpai seri tanah Payan dan Srebetsatu. Kedua seri tanah ini termasuk dalam 
ordo Mollisols. Payan dijumpai pada lereng dan sebagian kecil lembah perbukitan. 
Sedikit sifat tanah andik dijumpai pada seri tanah ini. Srebetsatu dijumpai pada 
sebagian kecil lokasi pada penggunaan lahan kebun campuran. Solum tanah yang 
berlapis sebagai pengaruh proses aluvio koluvial dapat diketahui dengan jelas. 

SPT 97 Seri Wunucari, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lereng 
bukit, bahan induk abu volkanik. (29.6 Ha) 

SPT 97 merupakan konsosiasi Wunucari (95%) dengan inklusi Prumbungsatu (5%). 
Dapat dijumpai seri Wunucari dan Prumbungsatu yang termasuk dalam kategori 
ordo Inceptisols. Wunucari yang memiliki tekstur berpasir dapat ditemukan pada 
daerah lereng atas dan punggung perbukitan. Sedangkan Prumbungsatu yang 
memiliki tekstur berlempung ditemukan pada lereng bawah perbukitan. Kedua seri 
ini ditemukan pada penggunaan lahan perkebunan dan tegal lahan kering.  

SPT 98 Seri Wunucari, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran tinggi, bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(17.6 Ha) 

SPT 98 merupakan konsosiasi Wunucari (95%) dengan inklusi seri Gangsiransatu 
(5%). Dapat dijumpai seri Wunucari dan Gangsiransatu yang termasuk dalam 
kategori ordo Inceptisols. Wunucari yang memiliki tekstur berpasir pada lapisan 
tanah atas dapat ditemukan pada daerah lereng atas dan punggung perbukitan. 
Sedangkan Gangsiransatu yang memiliki tekstur berpasir pada keseluruhan 
penampang tanah ditemukan pada celah sempit antar perbukitan. Kedua seri ini 
ditemukan pada penggunaan lahan perkebunan dan tegal lahan kering.  

SPT 99 Asosiasi Seri Kekeptiga dan Wunucari, lereng >60%, relief bergunung, 
landform bahan tertimbun akibat longsoran di gunung, abu, pasir dan bahan 
koluvial volkanik. (7.4 Ha) 

SPT 99 merupakan asosiasi seri Kekeptiga (70%) dan Wunucari (30%). Dapat 
dijumpai seri Kekeptiga dan Wunucari yang termasuk dalam ordo tanah Inceptisols.  
Kekeptiga dengan sifat tanah Andik menempati lereng bagian atas, sedangkan 
Wunucari dijumpai pada dasar lembah. Kedua seri ini dapat dijumpai pada tegal 
lahan kering. 

SPT 100 Seri Putuksatu, lereng 0-3%, relief datar, landform koluvial kaki bukit 
dan lereng, bahan induk bahan koluvial volkanik. (2 Ha) 

SPT 100 merupakan konsosiasi seri Putuksatu (95%) dengan inklusi seri 
Songgokerto (5%). Dapat dijumpai seri Putuksatu yang termasuk dalam ordo 
Mollisols dan Songgokerto yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Songgokerto 
dijumpai pda lereng bawah dan dasar lembah dan mengalami kondisi akuik sebagai 
akibat adanya irigasi. Penggunaan lahan pada kawasan ini adalah perkebunan 
dengan sebagian kecil tegal lahan kering dimana dijumpai seri Putuksatu yang 
terdapat pada bagian lereng tengah.  
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SPT 101 Seri Temassatu, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lembah-
lembah aluvial dan koluvial, bahan induk bahan koluvial volkanik dan sedimen 
aluvial. (25.4 Ha) 

SPT 101 merupakan konsosiasi Temassatu (90%) dan Bejisatu (10%). Dijumpai seri 
Temassatu yang termasuk dalam ordo Mollisols dan Bejisatu yang termasuk dalam 
ordo Entisols. Seri Temassatu menempati daerah lereng bawah lembah. 
Sedangkan Bejisatu menempati dasar dan celah di kaki lembah . Lahan di daerah 
ini digunakan sebagai tegal untuk komoditas hortikultura, serta lahan terbuka di 
dasar lembah.  

SPT 102 Asosiasi Seri Pendem dan Dreseltiga, lereng 3-8%, relief agak datar, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu 
volkanik. (5.5 Ha) 

SPT 102 merupakan asosiasi seri Pendem (60%) dan Dreseltiga (40%). Pada 
daerah ini lahan-lahan banyak dikelola untuk budidaya pertanian. Dijumpai seri 
Pendem dan Dreseltiga yang keduanya termasuk dalam ordo Inceptisols. Kedua 
seri yang ditemukan memiliki kondisi aquik dengan perbedaan utama adalah warna 
lapisan tanah atas seri Dreseltiga lebih gelap daripada seri Pendem. 

SPT 103 Asosiasi Seri Dreseldua dan Pucungdua, lereng 40-60%, relief 
berbukit, landform lereng bukit, bahan induk abu volkanik. (207.9) 

SPT 103 merupakan asosiasi Dreseldua (60%) dan Pucungdua (40%). Merupakan 
daerah kawasan hutan yang dibuka untuk lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai 
seri Dreseldua yang termasuk dalam ordo Inceptisols dan Pucungdua yang 
termasuk dalam ordo tanah Andisols. Dreseldua dijumpai pada posisi lereng tengah 
ke bawah pada penggunaan lahan tegal. Sedangkan Pucungdua dapat ditemukan 
pada posisi lereng atas pada kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen. 

SPT 104 Seri Pucungdua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu vulkan. (89.9 Ha) 

SPT 104 merupakan konsosiasi Pucungdua (95%) dengan inklusi seri Dreseldua 
(5%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah dibuka untuk 
lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua yang termasuk dalam 
ordo tanah Andisols dan Dreseldua yang termasuk dalam ordo Inceptisols. 
Dreseldua dijumpai pada posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan 
tegal. Sedangkan Pucungdua dapat ditemukan pada posisi lereng atas pada 
kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami. 

SPT 105 Asosiasi Seri Pucungdua dan Dreseldua, lereng 15-25%, relief 
bergelombang, landform plato tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan 
induk abu vulkan. (4.6 Ha) 

SPT 105 merupakan asosiasi Pucungdua (70%) dan Dreseldua (30%). Merupakan 
daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah dibuka untuk lahan budidaya 
pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua yang termasuk dalam ordo tanah 
Andisols dan Dreseldua yang termasuk dalam ordo Inceptisols. Dreseldua dijumpai 
pada posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan tegal. Sedangkan 
Pucungdua dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung dataran pada 
kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  
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SPT 106 Seri Pucungdua, lereng >60%, relief bergunung, landform bahan 
tertimbun akibat longsoran di gunung, bahan induk abu volkanik dan bahan 
koluvial volkanik. (39.2 Ha) 

SPT 106 merupakan konsosiasi seri Pucungdua (90%) dengan inklusi Panderman 
(10%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah dibuka untuk 
lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan Panderman yang 
termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada posisi lereng 
tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan Panderman 
dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung gunung pada kawasan 
hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 107 Seri Sidorejo, lereng 40-60%, relief berbukit, landform bekas 
longsoran tanah di gunung, bahan induk abu volkanik, lahar dan lava andesit. 
(36.5 Ha) 

SPT 107 merupakan konsosiasi Sidorejo (95%) dengan inklusi seri Jurangkualidua 
(5%). Dapat dijumpai seri Sidorejo dan Jurangkualidua yang termasuk dalam ordo 
Andisols. Pada wilayah ini vegetasi yang dijumpai adalah tanaman hortikultura yang 
dikelola intensif. Jurangkualidua menempati posisi dasar lereng yang merupakan 
daerah aliran lahar dan lava. Memiliki sebaran batuan pada penampang tanahnya 
dan solum yang dangkal. 

SPT 108 Asosiasi Seri Pucungdua dan Panderman, lereng 40-60%, relief 
berbukit, landform plato, spurs dan punggung gunung, bahan induk abu 
volkanik. (5.2 Ha) 

SPT 108 merupakan asosiasi seri Pucungdua (65%) dan Panderman 
(35%).Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah dibuka untuk 
lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan Panderman yang 
termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada posisi lereng 
tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan Panderman 
dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung gunung pada kawasan 
hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 109 Seri Pucungdua, lereng 8-15%, relief berombak, landform lereng-
lereng gunung curam, bahan induk abu volkanik. (14.1 Ha) 

SPT 109 merupakan konsosiasi seri Pucungdua (95%) dengan inklusi seri 
Panderman (5%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah 
dibuka untuk lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan 
Panderman yang termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada 
posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan 
Panderman dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung gunung pada 
kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 110 Seri Pucungdua, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu volkanik. (9.7 Ha) 

SPT 110 merupakan konsosiasi seri Pucungdua (95%) dengan inklusi seri 
Panderman (5%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah 
dibuka untuk lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan 
Panderman yang termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada 
posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan 
Panderman dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung lerenggunung 
pada kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  
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SPT 111 Seri Pucungdua, lereng 8-15%, relief berombak, landform lereng-
lereng gunung curam, bahan induk abu volkanik. (81.2 Ha) 

SPT 111 merupakan konsosiasi seri Pucungdua (95%) dengan inklusi seri 
Panderman (5%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah 
dibuka untuk lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan 
Panderman yang termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada 
posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan 
Panderman dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung lereng gunung 
pada kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 112 Kompleks Seri Pucungdua, lereng >60%, relief bergunung, landform 
lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu volkanik. (59.8 Ha) 

SPT 112 merupakan kompleks seri Pucungdua (80%) dan Panderman (20%). 
Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah dibuka untuk lahan 
budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan Panderman yang termasuk 
dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada posisi lereng tengah ke 
bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan Panderman dapat 
ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung  lereng gunung pada kawasan 
hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 113 Seri Pucungdua, lereng 0-3%, relief datar, landform plato, spurs dan 
punggung gunung, bahan induk abu volkanik. (8.7 Ha) 

SPT 113 merupakan konsosiasi seri Pucungdua (95%) dengan inklusi seri Brau 
(5%). Pada kawasan ini dapat dijumpai seri Pucungdua yang termasuk dalam ordo 
Andisols dan Mberu yang termasuk dalam ordo Inceptisols yang memiliki sifat 
Andik. Pucungdua dijumpai pada posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan 
lahan hutan sekunder. Sedangkan Mberu dapat ditemukan pada posisi lembah dan 
celah sempit pegunungan yang dikelola sebagai lahan budidaya pertanian.  

SPT 114 Asosiasi Seri Pucungdua dan Bulukerto, lereng 15-25%, relief 
bergelombang, landform lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu 
volkanik. (65.5 Ha) 

SPT 114 merupakan asosiasi seri Pucungdua (50%) dan Bulukerto (50%). Pada 
kawasan ini dapat dijumpai seri Pucungdua yang termasuk dalam ordo Andisols dan 
Bulukerto yang termasuk dalam ordo Inceptisols yang memiliki sifat Andik. 
Pucungdua dijumpai pada posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan 
hutan sekunder. Sedangkan Bulukerto dapat ditemukan pada posisi lembah dan 
celah sempit lereng pegunungan yang dikelola sebagai lahan budidaya pertanian.  

SPT 115 Seri Gangsiransatu, lereng 8-25%, relief berombak-bergelombang, 
landform dataran intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu 
volkanik. (82.2 Ha) 

SPT 115 merupakan konsosiasi seri Gangsiransatu (95%) dengan inklusi seri 
Toyomertodua (5%). Kawasan ini didominasi oleh lahan-lahan budidaya pertanian 
untuk hortikultura maupun perkebunan. Dijumpai seri Gangsiransatu dan 
Toyomertodua yang keduanya termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Perbedaan 
utama dari kedua seri tanah yang dijumpai tersebut adalah lapisan bawah yang 
berlempung seri Gangsiransatu. 
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SPT 116 Kompleks Seri Dreseldua dan Sidomulyo, lereng 0-3% relief datar, 
landform plato tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu dan 
pasir volkanik. (134.5 Ha) 

SPT 116 merupakan kompleks seri Dreseldua (55%) dan Cobantalun (40%) dengan 
inklusi seri Gangsiransatu (5%). Daerah ini merupakan kawasan hutan yang 
sebagian dikelola masyarakat yang menyewa lahan kawasan hutan. Sebagian 
masih berupa hutan alami. Dreseldua termasuk dalam ordo Inceptisols yang 
memiliki sifat Andik. Seri Sidomulyo termasuk dalam ordo Inceptisols. Sedangkan 
Gangsiran satu dijumpai di sekitar torehan yang terdapat daerah akumulasi 
sedimen. 

SPT 117 Kompleks Seri Sumberejo dan Tlekung, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform lereng plato yang curam, bahan induk abu volkanik. (84.7 
Ha) 

SPT 117 merupakan kompleks seri Sumberejo (60%) dan Tlekung (40%). Kawasan 
ini didominasi penggunaan lahan sebagai areal perkebunan. Sebagian untuk tegal 
lahan kering dan pemukiman. Dapat dijumpai seri Tlekung yang termasuk dalam 
ordo Ultisols, dan Sumberejo yang termasuk dalam ordo tanah Alfisols. Sifat utama 
adalah tanah dengan kandungan liat yang cukup tinggi dan keras. Perbedaan 
utama dari kedua seri tersebut adalah Sumberejo mempunyai tekstur halus, 
sedangkan Tlekung memiliki tekstur lebih kasar dan berpasir. 

SPT 118 Seri Sidomulyo, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lereng plato 
yang curam, bahan induk abu volkanik. (57.2 Ha)  

SPT 118 merupakan konsosiasi seri Sidomulyo (95%) dan Banaran (5%). Kawasan 
ini didominasi oleh lahan-lahan pertanian untuk komoditas hortikultura. Sebagian 
kecil digunakan untuk perkebunan dan pemukiman. Dapat dijumpai seri tanah 
Sidomulyo dan Banaran yang termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols. Seri 
Sidomulyo dijumpai pada punggungan lereng dataran. Sedangkan seri Banaran 
mengisi celah antara lereng dan lembah torehan.  

SPT 119 Seri Sidomulyo, lereng 15-40%, relief bergelombang-bergumuk, 
landform lereng plato yang curam, bahan induk abu volkanik. (13.9 Ha)  

SPT 119 merupakan konsosiasi seri Sidomulyo (80%) dan Gangsiransatu (20%). 
Kawasan ini didominasi oleh lahan-lahan pertanian untuk komoditas hortikultura. 
Sebagian kecil digunakan untuk perkebunan dan pemukiman. Dapat dijumpai seri 
tanah Sidomulyo dan Gangsiransatu yang termasuk dalam kategori ordo tanah 
Inceptisols. Seri Sidomulyo dijumpai pada punggungan lereng dataran. Sedangkan 
seri Gangsiransatu mengisi celah antara lereng dan lembah torehan. Gangsiransatu 
memiliki tekstur tanah berpasir pada keseluruhan penampang tanahnya, sedangkan 
Sidomulyo memiliki tekstur berpasir pada lapisan atas tanahnya. 
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SPT 120 Seri Gangsiransatu, lereng 8-15%, relief berombak, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran tinggi), bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(67.8 Ha)  

SPT 120 merupakan konsosiasi seri Gangsiransatu (85%) dan Sidomulyo (15%). 
Kawasan ini didominasi oleh lahan-lahan pertanian untuk komoditas hortikultura. 
Sebagian kecil digunakan untuk perkebunan. Dapat dijumpai seri tanah 
Gangsiransatu dan Sidomulyo yang termasuk dalam kategori ordo tanah 
Inceptisols. Seri Gangsiransatu dijumpai pada punggungan lereng dataran. 
Sedangkan seri Sidomulyo mengisi celah antara lereng dan lembah torehan. 
Gangsiransatu memiliki tekstur tanah berpasir pada keseluruhan penampang 
tanahnya, sedangkan Sidomulyo memiliki tekstur berpasir pada lapisan atas 
tanahnya. 

SPT 121 Seri Sidomulyo, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
dataran intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu dan pasir 
volkanik. (16.8 Ha)  

SPT 121 merupakan konsosiasi seri Sidomulyo (95%) dan Ngemul (5%). Kawasan 
ini didominasi oleh lahan-lahan pertanian untuk perkebunan. Sebagian kecil 
digunakan untuk tegal lahan kering. Dapat dijumpai seri tanah Sidomulyo dan 
Ngemul yang termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols. Seri Sidomulyo 
dijumpai pada punggungan lereng dataran. Sedangkan seri Ngemul mengisi celah 
antara lereng dan lembah torehan. Sidomulyo memiliki tekstur berpasir pada lapisan 
atas tanahnya dan lebih keras karena kanduangan liat yang lebih tinggi daripada 
Ngemul. 

SPT 122 Seri Sidomulyo, lereng 0-3%, relief datar, landform lembah-lembah 
aluvial dan koluvial, bahan induk abu, pasir dan bahan koluvial volkanik. (2.6 
Ha)  

SPT 122 merupakan konsosiasi seri Sidomulyo (95%) dengan inklusi Bejisatu (5%). 
Kawasan ini didominasi oleh lahan-lahan pertanian untuk perkebunan. Sebagian 
kecil digunakan untuk tegal lahan kering. Dapat dijumpai seri tanah Sidomulyo yang 
termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols dan Bejisatu yang termasuk dalam 
kategori ordo tanah Entisols. Bejisatu dijumpai pada dasar lembah dengan vegetasi 
ruput dan semak, sedangkan Sidomulyo dapat ditemukan pada lereng lembah.  

SPT 123 Seri Sidomulyo, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lereng 
plato yang curam, bahan induk abu dan pasir volkanik. (71.8 Ha)  

SPT 125 merupakan konsosiasi seri Sidomulyo (95%) dengan inklusi Dreselsatu 
(3%) dan seri Temassatu (2%). Dapat dijumpai seri tanah Sidomulyo, Dreselsatu 
dan Temassatu yang termasuk dalam kategori ordo tanah Inceptisols. Lahan pada 
kawasan ini digunakan sebagai lahan kering untuk komoditas hortikultura dan 
sebagian kering disawahkan dengan sistem irigasi. Sidomulyo memiliki sifat yang 
keras dibandingkan kedua seri lainnya. Sedangkan Temassatu memiliki kondisi 
Aquik sebagai akibat pengairan. Sebaran seri tanah ini berada pada punggung 
dataran. 
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SPT 124 Seri Panderman, lereng 40-60%, relief berbukit, landform bahan 
tertimbun akibat longsoran di gunung, bahan induk, abu dan bahan koluvial 
volkanik. (6.5 Ha) 

SPT 124 merupakan konsosiasi seri Panderman (95%) dengan inklusi seri 
Pucungdua (5%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah 
dibuka untuk lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan 
Panderman yang termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada 
posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan 
Panderman dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung  lereng gunung 
pada kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 125 Kompleks Seri Pucungdua dan Panderman, lereng >60%, relief 
bergunung, landform gunung tertoreh dengan punggung tajam sejajar dan 
kerucut gunung volkanik terisolir, bahan induk abu volkanik dan bahan 
piroklastik. (126.9 Ha) 

SPT 125 merupakan kompleks seri Pucungdua (65%) dan Panderman (35%). 
Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian besar telah dibuka untuk lahan 
budidaya pertanian dan telah dihutankan kembali sebagian luasannya. Dapat 
dijumpai seri Pucungdua dan Panderman yang termasuk dalam ordo tanah 
Andisols. Pucungdua dijumpai pada posisi lereng tengah ke bawah pada 
penggunaan lahan hutan sekunder dan tegal lahan kering. Sedangkan Panderman 
dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung  lereng gunung pada 
kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 126 Seri Panderman, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lereng-
lereng gunung curam, bahan induk, abu volkanik. (14.2 Ha) 

SPT 126 merupakan konsosiasi seri Panderman (95%) dengan inklusi seri 
Pucungdua (5%). Merupakan daerah kawasan hutan yang sebagian kecil telah 
dibuka untuk lahan budidaya pertanian. Dapat dijumpai seri Pucungdua dan 
Panderman yang termasuk dalam ordo tanah Andisols. Pucungdua dijumpai pada 
posisi lereng tengah ke bawah pada penggunaan lahan hutan sekunder. Sedangkan 
Panderman dapat ditemukan pada posisi lereng atas dan punggung  lereng gunung 
pada kawasan hutan dengan vegetasi yang heterogen dan masih alami.  

SPT 127 Seri Panderman dan Bulukerto, lereng >60%, relief bergunung, 
landform lereng-lereng gunung curam, bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(1237.1 Ha) 

SPT 127 merupakan  konsosiasi seri Panderman (70%), Bulukerto (20%), 
Jurangkualidua (5%) dan Gabestiga (5%). Merupakan areal hutan dan sebagian 
besar dikelola sebagai lahan budidaya pertanian untuk komoditas hortikultura. 
Panderman dapat dijumpai pada kawasan hutan alami dengan vegetasi yang 
heterogen. Bulukerto menempati lembah-lembah antara lereng pegunungan. 
Jurangkualidua berada pada punggung lereng dengan karakter smeary dan solum 
yang dangkal dengan sebaran batuan pada penampang tanahnya. Dijumpai pada 
kawasan budidaya hortikultura. Bulukerto dijumpai pada lereng pegunungan pada 
lahan yang terbuka, semak dan lahan budidaya.  
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SPT 128 Kompleks Seri Sumbersarisatu dan Panderman, lereng 0-3%, relief 
datar, landform lereng atas kerucut gunung volkanik, bahan induk abu 
volkanik. (132.3 Ha) 

SPT 128 merupakan kompleks seri tanah Sumbersarisatu (50%) dan seri 
Panderman (50%). Merupakan areal hutan dan sebagian besar dikelola sebagai 
lahan budidaya pertanian untuk komoditas hortikultura. Sumbersarisatu dijumpai 
pada lereng pegunungan pada lahan yang terbuka, semak dan lahan budidaya. 
Panderman dijumpai pada lereng pegunungan pada lahan hutan alami. Kedua seri 
termasuk dalam ordo Andisols dengan Panderman memiliki lapisan atas yang 
berwarna lebih gelap dan lebih tebal daripada Sumbersarisatu. 

SPT 129 Seri Wunucari, lereng 40-60%, relief berbukit, landform, lereng-lereng 
gunung curam, bahan induk abu dan pasir volkanik. (13.3 Ha) 

SPT 129 merupakan konsosiasi Wunucari (95%) dengan inklusi seri Dreseltiga 
(5%). Wunucari yang termasuk dalam ordo Andisols dijumpai pada lereng 
pegunungan pada lahan hutan alami. Dreseltiga yang termasuk dalam ordo 
Inceptisols dijumpai pada lembah lereng pegunungan dengan sifat lapisan 
permukaan yang berwarna gelap dan tekstur berpasir pada keseluruhan 
penampang tanah, dan mengalami kondisi Aquik akibat rembesan dari aliran air 
pada lembah-lembah pegunungan. 

SPT 130 Seri Panderman, lereng 3-8%, relief agak datar, landform lereng atas 
kerucut gunung volkanik, bahan induk abu volkanik. (33.8 Ha) 

SPT 130 merupakan konsosiasi Panderman (95%) dengan inklusi seri 
Sumbersarisatu (3%) dan Sidorejo (2%). Merupakan areal hutan dan sebagian 
besar dikelola sebagai lahan budidaya pertanian untuk komoditas hortikultura. 
Sumbersarisatu dijumpai pada lereng pegunungan pada lahan yang terbuka, semak 
dan lahan budidaya. Panderman dijumpai pada lereng pegunungan pada lahan 
hutan alami. Kedua seri termasuk dalam ordo Andisols dengan Panderman memiliki 
lapisan atas yang berwarna lebih gelap dan lebih tebal daripada Sumbersarisatu. 
Jurangkuali berada pada punggung lereng bawah dengan karakter smeary yang 
nampak jelas dengan penggunaan lahan sebagai tegal untuk komoditas hortikultura. 
Ketiga seri tanah tersebut termasuk dalam ordo Andisols. 

SPT 131 Seri Srebetdua, lereng 8-15%, relief berombak, landform plato yang 
terdapat bahan koluvial, bahan induk abu dan bahan koluvial volkanik. (1.9 
Ha) 

SPT 131 merupakan konsosiasi Srebetdua (95%) dengan inklusi seri Cembo (5%). 
Merupakan kawasan budidaya pertanian yang digunakan untuk budidaya 
hortikultura. Srebetdua termasuk dalam ordo tanah Mollisols yang terdapat pada 
bagian bawah dan dasar lembah. Sedangkan seri Cembo tersebar pada beberapa 
bagian lereng atas lembah dengan vegetasi perkebunan. 
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SPT 132 Asosiasi Seri Songgoriti dan Toyomertotiga, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform lereng bukit, bahan induk abu dan pasir volkanik. (14.5 
Ha)  

SPT 132 merupakan asosiasi seri Songgoriti (60%) dan Toyomertotiga (40%). 
Merupakan kawasan budidaya pertanian yang digunakan untuk budidaya 
hortikultura. Seri Songgoriti termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Toyomertotiga 
termasuk dalam ordo tanah Mollisols yang memiliki sifat tanah Andik. Songgoriti 
dijumpai pada posisi punggung lereng  perbukitan dengan vegetasi hortikultura. 
Sedangkan Toyomertotiga dapat ditemukan pada bagian lembah perbukitan yang 
terpengaruh oleh proses koluvial. 

SPT 133 Seri Santreandua, lereng 8-15%, relief berombak, landform kolivial 
kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk abu volkanik. (13.4 Ha) 

SPT 133 merupakan konsosiasi seri Santreandua (95%) dengan inklusi seri 
Songgokerto (5%). Merupakan areal pertanian yang didominasi perkebunan dan 
sebagian kecil untuk lahan kering dengan komoditas hortikultura. Seri Santreandua 
dan Songgokerto termasuk dalam ordo tanah Inceptisols, dengan Santreandua 
berada pada posisi lereng atas dan punggung dataran. Sedangkan Songgokerto 
dijumpai pada kaki lereng dan dasar lembah. Santreandua memiliki tekstur dengan 
komposisi liat lebih tinggi daripada seri Songgokerto. 

SPT 134 Seri Songgokerto, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
lereng bukit, bahan induk abu volkanik. (73.9 Ha) 

SPT 134 merupakan konsosiasi seri Songgokerto (90%) dan Ngemul (10%). 
Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian 
yang didominasi areal perkebunan. Seri Songgokerto dan Ngemul termasuk dalam 
ordo tanah Inceptisols. Tambuh dijumpai pada punggung lereng, sedangkan 
Ngemul dapat dijumpai pada lembah sempit torehan perbukitan. 

SPT 135 Seri Tambuh, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lereng bukit, 
bahan induk abu volkanik. (25.1 Ha) 

SPT 135 merupakan konsosiasi seri Tambuh (95%) dengan inklusi seri Bulukerto 
(5%). Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya 
pertanian yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura. Seri Tambuh dan 
Bulukerto termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Tambuh dijumpai pada daerah 
punggung lereng dengan komoditas hortikultura dan sebagian kecil perkebunan. 
Sedangkan Bulukerto dapat dijumpai pada lembah sempit torehan perbukitan 
dengan komoditas hortikultura. 

SPT 136 Seri Brau, lereng >60%, relief bergunung, landform lereng bukit, 
bahan induk abu volkanik. (42.3 Ha) 

SPT 136 merupakan konsosiasi seri Brau (95%) dan Songgoriti (5%). Merupakan 
lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian yang 
didominasi areal lahan budidaya hortikultura. Seri Brau dan Songgoriti termasuk 
dalam ordo tanah Inceptisols yang memiliki sifat Andik. Brau dijumpai pada daerah 
punggung lereng dengan komoditas hortikultura, sedangkan Songgoriti dapat 
dijumpai pada lembah sempit torehan perbukitan dengan komoditas hortikultura. 
Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah tekstur Songgoriti lebih kasar berpasir 
daripada Brau.  
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SPT 137 Seri Plamboyan, lereng 0-3%, relief datar, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran sedang), bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(298.8 Ha) 

SPT 137 merupakan konsosiasi seri Plamboyan (90%) dan Toyomertodua (10%). 
Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian 
yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura. Seri Plamboyan dan 
Toyomertodua termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Plamboyan dijumpai pada 
daerah punggung lereng dengan komoditas hortikultura, sedangkan Toyomertodua 
dapat dijumpai pada lembah sempit torehan perbukitan dengan komoditas 
hortikultura. Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah tekstur Toyomertodua 
lebih kasar berpasir pada keseluruhan penampang tanahnya daripada Plamboyan.  

SPT 138 Seri Songgoriti, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lereng bukit, 
bahan induk abu volkanik. (14.7Ha) 

SPT 138 merupakan konsosiasi seri Songgoriti (92%) dan Brau (8%). Merupakan 
lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian yang 
didominasi areal lahan budidaya hortikultura. Seri Songgoriti dan Brau termasuk 
dalam ordo tanah Inceptisols yang memiliki sifat Andik. Songgoriti dijumpai pada 
daerah punggung lereng dengan komoditas hortikultura, sedangkan Brau dapat 
dijumpai pada lembah sempit torehan perbukitan dengan komoditas hortikultura. 
Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah tekstur Songgoriti lebih kasar berpasir 
daripada Brau.  

SPT 139 Konsosiasi Seri Sidorejo, lereng 15-25%, relief bergelombang, 
landform bukit tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu dan 
pasir volkanik. (64.1 Ha) 

SPT 139 merupakan konsosiasi Sidorejo (80%) dan Sumberbrantastiga (20%). 
Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian 
yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura dan sebagian kecil berupa hutan 
sekunder. Seri Sidorejo dan Sumberbrantastiga termasuk dalam ordo tanah 
Andisols. Sumberbrantastiga ditemukan pada punggung lereng perbukitan pada 
areal hutan. Sedangkan Sidorejo berada pada dataran yang mengisi celah sempit 
torehan perbukitan.  Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah sifat smeary pada 
Sidorejo.  

SPT 140 Seri Sidorejo, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform bukit 
tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(63.2 Ha) 

SPT 140 merupakan konsosiasi seri Sidorejo (95%) dan Jurangkualitiga (5%). Seri 
Sidorejo dan Jurangkualitiga termasuk dalam ordo tanah Andisols. Dijumpai pada 
lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian yang didominasi 
areal lahan budidaya hortikultura dan sebagian kecil perkebunan. Sidorejo 
ditemukan pada punggung lereng perbukitan pada areal budidaya pertanian dan 
perkebunan. Sedangkan Jurangkualitiga berada pada dataran yang mengisi celah 
sempit torehan perbukitan.   
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SPT 141 Seri Sumberbrantassatu dan Payan, lereng 15-25%, relief 
bergelombang, landform koluvial kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk abu 
dan pasir volkanik. (37.7 Ha) 

SPT 141 merupakan konsosiasi seri Sumberbrantassatu (80%) dan Payan (20%). 
Sebaran kedua seri tanah tersebut ditemukan pada lahan yang secara umum 
digunakan untuk budidaya pertanian. Seri Sumberbrantassatu dijumpai pada bagian 
punggung lereng lembah. Sedangkan Payan dapat ditemukan pada bagian bawah 
dan dasar lembah. Sumberbrantassatu termasuk dalam ordo tanah Inceptisols, 
sedangkan Payan termasuk dalam ordo tanah Mollisols dengan sifat tanah Andik. 

SPT 142 Asosiasi Seri Sumberbrantassatu dan Sidorejo, lereng 8-15%, relief 
berombak, landform koluvial kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk abu dan 
bahan koluvial volkanik. (15.62 Ha) 

SPT 142 merupakan asosiasi Sumberbrantassatu (50%) dan Sidorejo (50%). 
Sebaran kedua seri tanah tersebut ditemukan pada lahan yang secara umum 
digunakan untuk budidaya pertanian. Seri Sumberbrantassatu termasuk dalam ordo 
tanah Inceptisols, dapat dijumpai pada bagian punggung lereng lembah. Sidorejo 
yang termasuk dalam ordo tanah Andisols dapat ditemukan pada bagian bawah dan 
dasar lembah. Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah sifat smeary pada 
Sidorejo. 

SPT 143 Seri Sumberbrantastiga, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform 
koluvial kaki bukit dan kaki lereng, bahan induk abu dan bahan koluvial 
volkanik. (140.9 Ha) 

SPT 143 merupakan konsosiasi Sumberbrantastiga (90%) dan Sidorejo (10%).  
Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian 
yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura dan sebagian kecil berupa hutan 
sekunder. Seri Sidorejo dan Sumberbrantastiga termasuk dalam ordo tanah 
Andisols. Sumberbrantastiga ditemukan pada punggung lereng perbukitan pada 
areal hutan. Sedangkan Sidorejo berada pada dataran yang mengisi celah sempit 
torehan perbukitan.  Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah sifat smeary pada 
Sidorejo.  

SPT 144 Kompleks Seri Jurangkualitiga dan Jurangkualisatu, lereng 15-25%, 
relief bergelombang, landform dataran intervolkanik dan plato (dataran tinggi), 
bahan induk abu volkanik. (136.1 Ha) 

SPT 144 merupakan kompleks seri Jurangkualitiga (70%) dan Jurangkualisatu 
(30%). Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya 
pertanian yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura dan sebagian kecil 
berupa areal perkebunan. Kedua seri tanah tersebar pada daerah peunggung 
dataran. Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah tekstur Jurangkualisatu lebih 
kasar berpasir daripada Jurangkualitiga. 

SPT 145 Kompleks Seri Jurangkualitiga dan Jurangkualisatu, lereng 15-25%, 
relief bergelombang, landform dataran intervolkanik dan plato (dataran tinggi), 
bahan induk abu volkanik. (45.9 Ha) 

SPT 145 merupakan kompleks seri Jurangkualitiga (60%) dan Jurangkualisatu 
(40%). Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan untuk budidaya 
pertanian yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura dan sebagian kecil 
berupa areal perkebunan. Kedua seri tanah tersebar pada daerah peunggung 
dataran. Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah tekstur Jurangkualisatu lebih 
kasar berpasir daripada Jurangkualitiga. 
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SPT 146 Seri Jurangkualitiga, lereng 20-40%, relief bergumuk, landform 
dataran intervolkanik dan plato (dataran tinggi), bahan induk abu volkanik. 
(10.5 Ha) 

SPT 146 merupakan konsosiasi seri Jurangkualitiga (95%) dengan inklusi seri 
Jurangkualisatu (5%). Merupakan lahan-lahan yang secara umum dipergunakan 
untuk budidaya pertanian yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura dan 
sebagian kecil berupa areal perkebunan. Kedua seri tanah termasuk dalam ordo 
tanah Andisols. Jurangkualitiga tersebar pada daerah punggung dataran. 
Jurangkualisatu berada pada dataran yang mengisi celah sempit torehan dataran. 
Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah tekstur Jurangkuali lebih kasar 
berpasir daripada Jurangkualitiga. 

SPT 147 Seri Jurangkuali, lereng 3-8%, relief agak datar, landform lereng 
bukit, bahan induk abu volkanik. (18.5 Ha). 

SPT 147 merupakan konsosiasi seri Jurangkuali (95%) dan Bulukerto (5%). 
Jurangkuali termasuk dalam ordo tanah Andisols. Sedangkan Bulukerto termasuk 
dalam ordo Inceptisols dengan sifat tanah Andik. Berada pada lahan-lahan yang 
secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian yang didominasi areal lahan 
budidaya hortikultura. Jurangkuali tersebar pada daerah punggung perbukitan. 
Bulukerto berada pada dataran yang mengisi celah sempit torehan perbukitan.  

SPT 148 Seri Bulukerto, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lereng plato 
yang curam, bahan induk abu volkanik. (32.8 Ha). 

SPT 148 merupakan konsosiasi seri Bulukerto (95%) dan Sidorejo (5%). Seri 
Bulukerto termasuk dalam ordo Inceptisols dengan sifat tanah Andik. Sementara itu, 
Sidorejo yang termasuk dalam ordo tanah Andisols dapat ditemukan pada bagian 
bawah dan dasar lembah lereng perbukitan. Perbedaan utama kedua seri tersebut 
adalah sifat smeary pada Sidorejo. Kedua seri tanah berada pada lahan-lahan yang 
secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian yang didominasi areal lahan 
budidaya hortikultura 

SPT 149 Seri Bulukerto, lereng >60%, relief bergunung, landform lereng plato 
yang curam, bahan induk abu volkanik. (11.8 Ha). 

SPT 149 merupakan konsosiasi seri Bulukerto (85%) dan Sidorejo (15%). Seri 
Bulukerto termasuk dalam ordo Inceptisols dengan sifat tanah Andik. Sementara itu, 
Sidorejo yang termasuk dalam ordo tanah Andisols dapat ditemukan pada bagian 
bawah dan dasar lembah lereng perbukitan. Perbedaan utama kedua seri tersebut 
adalah sifat smeary pada Sidorejo. Kedua seri tanah berada pada lahan-lahan yang 
secara umum dipergunakan untuk budidaya pertanian yang didominasi areal lahan 
budidaya hortikultura 

SPT 150 Kompleks Seri Jurangkualidua, lereng 40-60%, relief berbukit, 
landform bahan tertimbun akibat longsoran di gunung, bahan induk abu dan 
bahan koluvial volkanik. (37 Ha). 

SPT 150 merupakan kompleks seri Jurangkualidua (75%) dan Jurangkualisatu 
(25%). Kedua seri tanah termasuk dalam ordo tanah Andisols. Berada dan tersebar 
pada lereng-lereng pergunungan dan kaki lereng yang secara umum dipergunakan 
untuk budidaya pertanian yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura. 
Perbedaan utama dari kedua seri tersebut adalah Jurangkualidua memiliki sebaran 
batuan pada penampang tanahnya dan solum yang dangkat yang tidak terdapat 
pada Jurangkualisatu. 
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SPT 151 Asosiasi Seri Kekepsatu dan Djanturdua, lereng 25-40%, relief 
bergumuk, landform lembah-lembah aliran lahar, bahan induk abu vulkan dan 
lahar. (8.9 Ha). 

SPT 151 merupakan asosiasi seri Kekepsatu (70%) dan Djanturdua (30%). 
Ditemukan pada areal yang didominasi lahan untuk budidaya hortikultura. Kedua 
seri tanah tersebut termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Kekepsatu mengisi 
bagian bawah lembah dengan vegetasi rumput dan semak, sedangkan Djanturdua 
dapat dijumpai pada bagian punggung lereng lembah dengan vegetasi komoditas 
hortikultura. Perbedaan utama kedua seri adalah Kekepsatu memiliki sifat Andik 
yang tidak ditemukan pada seri Djanturdua, serta tekstur yang lebih halus 
berlempung. 

SPT 152 Kompleks Seri Taluntiga dan Jurangkuali, lereng 3-8%, relief agak 
datar, landform bukit plato, crest dan spurs, bahan induk abu dan pasir 
volkanik. (104.6 Ha). 

SPT 152 merupakan kompleks seri Taluntiga (75%) dan Jurangkuali (25%). Kedua 
seri tanah termasuk dalam ordo tanah Andisols. Berada dan tersebar pada lereng-
lereng pergunungan dan kaki lereng yang secara umum dipergunakan untuk 
budidaya pertanian yang didominasi areal lahan budidaya hortikultura. Perbedaan 
utama dari kedua seri tersebut adalah Taluntiga memiliki tekstur tanah yang lebih 
halus berlempung daripada Jurangkuali. 

SPT 153 Taluntiga, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform lembah-
lembah aluvial dan koluvial, bahan induk abu dan bahan koluvial volkanik. (7.8 
Ha). 

SPT 153 merupakan konsosiasi seri Taluntiga (90%) dengan inklusi seri Gondang 
(10%). Seri tanah Taluntiga termasuk dalam ordo tanah Andisols, sedangkan 
Gondang termasuk dalam ordo tanah Entisols. Taluntiga tersebar pada daerah 
endapan berlapis-lapis pada kaki lembah dengan vegetasi komoditas hortikultura 
dan rumput gajah. Sedangkan Gondang ditemukan pada daerah dasar lembah, 
dengan vegetasi rumput pada beberapa bagian. Perbedaan utama dari kedua seri 
tersebut adalah Gondang memiliki kontak batuan yang lebih dangkal daripada 
Taluntiga.  

SPT 154 Seri Kekepsatu, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform lembah-
lembah aliran lahar, bahan induk bahan koluvial volkanik dan lahar. (25.6 Ha). 

SPT 154 merupakan konsosiasi seri Kekepsatu (90%) dengan inklusi  seri Gondang 
(10%). Seri Kekepsatu termasuk dalam ordo tanah Inceptisol yang memiliki sifat 
tanah Andik. Gondang termasuk dalam ordo tanah Entisols. Kekepsatu tersebar 
pada daerah kaki lembah dengan vegetasi komoditas hortikultura dan rumput gajah. 
Sedangkan Gondang ditemukan pada daerah dasar lembah yang merupakan aliran 
lahar, dengan vegetasi rumput pada beberapa bagian. Seri ini mempunyai kontak 
dangkal dengan batuan yang berasal dari aliran lahar dan lava andesit.  
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SPT 155 Seri Kekepsatu, lereng >60%, relief bergunung, landform lembah-
lembah aliran lahar, bahan induk bahan koluvial volkanik dan lahar. (6.8 Ha). 

SPT 155 merupakan konsosiasi seri Kekepsatu (90%) dengan inklusi seri  Gondang 
(10%). Seri Kekepsatu termasuk dalam ordo tanah Inceptisol yang memiliki sifat 
tanah Andik. Gondang termasuk dalam ordo tanah Entisols. Kekepsatu tersebar 
pada daerah kaki lembah dengan vegetasi komoditas hortikultura dan rumput gajah. 
Sedangkan Gondang ditemukan pada daerah dasar lembah yang merupakan aliran 
lahar, dengan vegetasi rumput pada beberapa bagian. Seri ini mempunyai kontak 
dangkal dengan batuan yang berasal dari aliran lahar dan lava andesit.  

SPT 156 Seri Sisir, lereng 8-15%, relief berombak, landform kerucut bukit 
volkanik terisolir, bahan induk abu vulkan dan lava andesit. (3.6 Ha). 

SPT 156 merupakan konsosiasi seri Sisir (95%) dan inklusi singkapan batuan yang 
berasal dari batuan lava andesit (5%).  Pada wilayah ini ditemukan seri tanah Sisir 
yang termasuk dalam ordo tanah Inceptisols. Lahan pada wilayah ini digunakan 
sebagai sawah tadah hujan untuk komoditas hortikultura. Sifat utamanya adalah 
tanah lapisan atas berwarna gelap. Pada sisi sebelah Timur perbukitan ini dipenuhi 
singkapan batuan yang sebagian telah melapuk dan ditumbuhi rumput dan alang-
alang. 

SPT 157 Seri Putukdua, lereng 0-3%, relief datar, landform dataran 
intervolkanik dan plato (dataran rendah), bahan induk abu volkanik. (35.7 Ha). 

SPT 157 merupakan konsosiasi seri Putukdua (95%) dengan inklusi Junrejo (5%). 
Kawasan ini merupakan daerah untuk budidaya tanaman hortikultura yang dikelola 
secara intensif. Kedua seri tanah yang dijumpai di daerah ini termasuk dalam ordo 
tanah Inceptisols. Kedua seri tanah yang ditemukan juga mengalami kondisi aquik 
sebagai akibat irigasi yang yang dilakukan dalam usaha pengelolaan lahan. 
Perbedaan dari kedua seri tersebut adalah ditemukannya lapisan atas Putukdua 
berwarna lebih gelap daripada Junrejo. 

SPT 158 Seri Putukdua, lereng 8-15%, relief berombak, landform plato tertoreh 
dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu volkanik. (69.8 Ha). 

SPT 158 merupakan konsosiasi seri Putukdua (85%) dengan inklusi seri Lajar 
(15%). Kedua seri tanah termasuk dalam ordo Inceptisols. Putukdua  dijumpai pada 
areal pertanian untuk budidaya tanaman hortikultuta pada posisi lembah torehan 
dataran yang diirigasi. Sedangkan Lajar ditemukan pada sebagian kecil perkebunan 
pada posisi punggung dataran. Putukdua mengalami kondisi Akuik, dan Lajar 
memiliki sifat yang jauh lebih keras daripada Putukdua  . 

SPT 159 Seri Putukdua, lereng 3-8%, relief agak datar, landform plato tertoreh 
dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu volkanik. (6 Ha). 

SPT 159 merupakan konsosiasi seri Putukdua (95%) dengan inklusi seri Temassatu 
(5%). Kawasan ini merupakan daerah untuk budidaya tanaman hortikultura yang 
dikelola secara intensif. Kedua seri tanah yang dijumpai di daerah ini termasuk 
dalam ordo tanah Inceptisols yang memiliki lapisan tanah atas berwarna gelap. 
Kedua seri tanah yang ditemukan juga mengalami kondisi aquik sebagai akibat 
irigasi yang yang dilakukan dalam usaha pengelolaan lahan. Perbedaan dari kedua 
seri tersebut adalah tekstur Putukdua lebih halus daripada Temassatu. Seri 
Temassatu menempati beberapa daerah pada lembah torehan antara punggung 
dataran. 
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SPT 160 Seri Putukdua, lereng 40-60%, relief berbukit, landform lereng plato 
yang curam, bahan induk abu dan pasir volkanik. (12.6 Ha) 

SPT 160 merupakan konsosiasi seri Putukdua (85%) dengan inklusi seri Wukirdua 
(15%). Kawasan ini merupakan daerah untuk budidaya tanaman hortikultura yang 
dikelola secara intensif. Kedua seri tanah yang dijumpai di daerah ini termasuk 
dalam ordo tanah Inceptisols. Putukdua menempati kaki bukit dan dataran di sekitar 
bukit. Berpa dataran rendah yang datar dan diirigasi, sehingga memiliki kondisi 
Aquik. Wukirdua menempati daerah lereng bukit yang memiliki solum tanah 
dangkal, jauh lebih keras daripada Putukdua dan berwarna lebih merah dan lebih 
terang. 

SPT 161 Asosiasi Seri Kompleks Temasdua dan Temassatu, lereng 15-25%, 
relief bergelombang, landform plato yang terdapat bahan koluvial, bahan 
induk abu dan bahan koluvial volkanik. (8.5 Ha) 

SPT 161 merupakan kompleks seri Temasdua (70%) dan Temassatu (30%). 
Kawasan ini merupakan daerah untuk budidaya tanaman hortikultura yang dikelola 
secara intensif. Kedua seri tanah yang dijumpai di daerah ini termasuk dalam ordo 
tanah Inceptisols yang memiliki lapisan tanah atas berwarna gelap. Seri tanah 
Temassatu yang ditemukan mengalami kondisi aquik sebagai akibat irigasi yang 
yang dilakukan dalam usaha pengelolaan lahan. Perbedaan dari kedua seri tersebut 
adalah Temasdua memiliki lapisan tanah atas berwarna gelap yang lebih tebal 
daripada Temassatu. Demikian pula seri Temassatu tidak mengalami kondisi Aquik 
sebagaimana yang terjadi pada Temasdua. Seri Temasdua menempati beberapa 
daerah pada lembah torehan antara punggung dataran. Temassatu menempati 
punggung dataran yang memiliki relief agak datar. 

SPT 162 Seri Sidomulyo, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform 
kerucut bukit volkanik terisolir, bahan induk abu, pasir volkanik dan lava. (7 
Ha) 

SPT 162 merupakan konsosiasi seri Sidomulyo (90%) dan Wukirdua (10%). 
Merupakan areal lahan kering yang sebagian hanya terdapat rumput dan lahan 
terbuka. Beberapa bagian diusahakan untuk budidaya palawija. Kedua seri tanah 
yang ditemukan termasuk dalam kategori ordo Inceptisols. Sidomulyo ditemukan 
pada bagian lerng bawah dan kaki bukit. Wukirdua ditemukan pada lereng atas dan 
puncak bukit. Perbedaan utama kedua seri tersebut adalah seri tanah Wukirdua 
memiliki kontak dengan batuan induk (solum) yang lebih dangkal dan tekstur yang 
lebih halus daripada Sidomulyo. 

SPT 163 Seri Songgokerto, lereng >60%, relief bergunung, landform plato 
tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu volkanik. (197.5 Ha) 

SPT 163 merupakan konsosiasi Songgokerto (90%) dengan inklusi seri Tlogorejo 
(10%). Merupakan areal lahan kering yang didominasi penggunaan lahan sebagai 
tegal lahan kering dan perkebunan. Kedua seri tanah yang dijumpai termasuk dalam 
ordo Inceptisols dengan kandungan liat cukup tinggi sehingga memiliki sifat keras 
ketika kering. Songgokerto dapat dijumpai pada bagian punggung dataran dengan 
komoditas hortikultura, palawija dan perkebunan. Sedangkan Tlogorejo dapat 
dijumpai pada bagian lereng lembah torehan dataran. Perbedaan utama kedua seri 
tersebut adalah seri tanah Songgokerto memiliki tekstur lebih halus daripada 
Tlogorejo yang memiliki tekstur kasar berpasir. 
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SPT 164 Seri Tlogorejo, lereng 25-40%, relief bergumuk, landform plato 
tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu dan pasir volkanik. 
(21.3 Ha) 

SPT 164 merupakan konsosiasi seri Tlogorejo (95%) dengan inklusi seri  
Djantursatu(5%). Merupakan areal lahan kering yang didominasi penggunaan lahan 
sebagai tegal lahan kering dan perkebunan. Kedua seri tanah yang dijumpai 
termasuk dalam ordo Inceptisols dengan kandungan liat cukup tinggi sehingga 
memiliki sifat keras ketika kering. Djantursatu dapat dijumpai pada bagian punggung 
dataran dengan komoditas hortikultura, palawija dan perkebunan. Sedangkan 
Tlogorejo dapat dijumpai pada bagian lereng lembah torehan dataran. Perbedaan 
utama kedua seri tersebut adalah seri tanah Djantursatu memiliki tekstur lebih halus 
daripada Tlogorejo yang memiliki tekstur kasar berpasir. 

SPT 165 Seri Lajar, lereng 15-25%, relief bergelombang, landform plato 
tertoreh dengan punggung tajam sejajar, bahan induk abu volkanik. (66.2 Ha) 

SPT 165 merupakan konsosiasi seri Lajar (90%) dengan inklusi seri Pandan (10%). 
Merupakan areal lahan kering yang didominasi penggunaan lahan sebagai 
perkebunan dan tegal lahan kering. Kedua seri tanah yang dijumpai termasuk dalam 
ordo Inceptisols dengan kandungan liat cukup tinggi sehingga memiliki sifat keras 
ketika kering. Lajar memiliki sifat berpasir pada lapisan atas dan dapat dijumpai 
pada daerah punggung-punggung dataran dengan penggunaan lahan perkebunan. 
Pandan memiliki sifat berlempung dan dapat dijumpai pada daerah lereng torehan 
dataran dengan penggunaan lahan tegalan. 

SPT 166 Kompleks Seri Talundua dan Bejisatu, lereng 15-25%, relief 
bergelombang, landform lembah-lembah aluvial dan koluvial, bahan induk 
lahar, sedimen aluvial dan bahan koluvial volkanik. (37.6 Ha) 

SPT 166 merupakan kompleks seri Talundua (65%) dan Bejisatu (35%). Kedua seri 
tanah termasuk dalam ordo tanah Entisols. Talundua menempati daerah kaki 
lembah, tersebar memanjang. Bejisatu menempati dasar lembah, dengan vegetasi 
rumput di beberapa bagian. Bejisatu memiliki kontak dengan batuan yang lebih 
dangkal daripada Talundua. 

    

4.3. KONDISI  TANAH 

Dalam penelitian ini, kajian fisika tanah secara khusus diarahkan untuk dasar 
pertimbangan penentuan klasifikasi tanah dan evaluasi lahan. Untuk klasifikasi 
tanah sifat fisik tanah yang diamati baik di lapangan dan di laboratorium adalah 
kelas tekstur, sebaran besar butir, konsistensi, struktur, permeabilitas, keadaan dan 
drainase dan kedalaman tanah.  

4.3.1. Sifat Fisik Tanah 

4.3.1.1. Sebaran Besar Butir 

Penggolongan tekstur tanah dan kelas sebaran butir didasarkan atas partikel 
yang berdiameter kurang dari 2 mm. Perbandingan relatif butir-butir pasir (2mm-
50/μm), debu (50μm-2μm), dan liat (<2μ) di dalam tanah dikenal dengan istilah
tekstur tanah. Bila tanah mengandung partikel yang berukuran lebih dari 2 mm 
dalam jumlah yang cukup banyak, maka perlu ditambahkan istilah berbatu atau 
berkerikl. Kondisi tanah yang berbatu atau berkerikil tersebut dalam sistem 
Taksonomi Tanah dikenal dengan istilah skeletal dan fragmental.  



Laporan Penyelidikan Tanah 
Studi Detail Konservasi Sub DAS Brantas Hulu 

 

 

              
 PT. Ika Adya Perkasa 

 
4-45 

Tekstur tanah merupakan karakter permanen suatu tanah. Dengan 
kepermanenan sifat tersebut, tekstur tanah dapat digunakan sebagai penentu dalam 
mempengaruhi sifat-sifat tanah yang lain, misalnya: struktur, konsistensi, retensi air, 
permeabilitas, kecepatan infiltrasi, tingkat limpasan permukaan, erodibilitas, 
kemudahan pengolahan, penetrasi tanah dan kesuburan tanah. Untuk itu, dalam 
survei tanah, penetapan tekstur dipandang sangat penting. Penetapan kelas tekstur 
tanah mengacu pada standar kriteria yang ditetapkan oleh USDA (United States 
Department of Agriculture) yang membagi tekstur tanah dalam 12 kelas. Masing-
masing kelas memiliki kriteria komposisi partikel pasir, debu dan liat yang berbeda. 
Berdasarkan kriteria tersebut, penyebaran tekstur di daerah survei dianalisa melalui 
perbedaan zona kedalaman pada masing-masing titik pengamatan. Zona 
kedalaman yang dimaksud adalah lapisan tanah atas (0-30 cm) dan lapisan tanah 
bawah (30-60 cm). Penyebaran kelas tekstur tanah di daerah survei sebagaimana 

disajikan pada Tabel 4.3-1.  

Berdasarkan pengamatan tanah pada berbagai sebaran titik pengamatan, 
diketahui bahwa tekstur debu mendominasi pada lokasi pegunungan, baik pada 
punggung bukit maupun lembah. Seiring dengan penurununan ketingian tempat, 
tekstur yang ditemukan semakin halus, yaitu berlempung, dan berliat. Peralihan 
tekstur tanah ini terjadi seiring dengan perubahan bentuk lahan dan posisi 
ketinggian. Tekstur pasir ditemukan pada daerah aliran sungai sebagai pengaruh 
sedimentasi bahan kasar yang terangkut dari lokasi yang lebih tinggi. Perubahan 
ketinggian yang mempengaruhi tekstur tanah diperkirakan pada kisaran 1000 m dpl, 
dimana di atas ketinggian tersebut tekstur tanah didominasi oleh partikel debu. Di 
bawah ketinggian tersebut hingga ketinggian 800 m dpl didominasi oleh tekstur 
berlempung dan di bawah 800 mdpl didominasi tekstur berliat. Sebaran tekstur pasir 
ditemukan pada kisaran ketinggian kurang dari 1000 m dpl. Mendominasi wilayah 
lembah sungai maupun lembah koluvial antar perbukitan, namun tidak jarang 
ditemukan ditemukan pada posisi ketinggian lebih dari 1000 mdpl sebagai bahan 
lapukan primer dari batuan induk pembentuk tanah. 

  Pada daerah yang memiliki kisaran ketinggian di bawah 1000 mdpl, partikel 
tanah halus menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya kedalaman. 
Hal ini menunjukkan bahwa proses pedogenik yang berjalan telah menyebabkan 
perkembangan tanah pada lapisan bawah (sub soil). Peningkatan fraksi liat seiring 
dengan bertambahnya kedalaman sering ditemukan sebagai pengaruh pergerakan 
air melalui pori tanah secara vertikal. 

Berdasarkan Error! Not a valid bookmark self-reference. dapat diketahui 
bahwa partikel penyusun tanah sangat beragam dari 62% pasir hingga 30% liat. 
Secara umum daerah survei didominasi oleh tanah dengan sebaran besar butir 
berukuran pasir. Keragaman tersebut disebabkan karena keragaman landform 
(bentuk lahan), proses sedimentasi pada masa lalu akibat tingginya erosi pada 
daerah pegunungan dan perbukitan serta pengaruh nyata aktivitas volkanik Gunung 
Anjasmoro dan Arjuno-Welirang. Tekstur tanah dengan komposisi pasir tinggi 
banyak dijumpai pada daerah aluvial dan aliran lava-lahar. Sedangkan tekstur 
dengan komposisi debu pada daerah pegunungan dan komposisi liat dijumpai pada 
punggung dan lereng perbukitan. Daerah pada aliran lahar-lava dijumpai pula 
kondisi yang berkerkil dan berbatu sehingga menambah partikel kasar pada 
penampang tanah. Keragaman tekstur ini tentu saja akan mempengaruhi 
keragaman karakter dan sifat fisik tanah lainnya. 
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Tabel 4.3-1.Sebaran Kelas Tekstur Tanah 

 

Atas Bawah

1 Debu - Cobantalun

2 Debu Debu Pucungsatu, Pucungdua, Pucungtiga, Rekesandua, Gabesdua, 

Panderman, Sidorejo

3 Debu Lempung Rekesansatu

4 Debu Lempung berdebu Sumbersaridua, Sumbersaritiga, Jurangkualidua

5 Debu Lempung berpasir Sumberbrantasdua, Jurangkualitiga

6 Debu Pasir berlempung Sumberbrantastiga

7 Lempung Lempung berdebu Mberu

8 Lempung Lempung berpasir Taluntiga

9 Lempung berdebu Lempung berdebu Djunggo, Gabestiga, Dreselsatu, Gabessatu, Sumbersarisatu, 

Dreseldua, Lajar, Toyomertotiga, Talunsatu, Kekeptiga

10 Lempung berdebu Lempung berpasir Srebetdua

11 Lempung berdebu Lempung liat 

berdebu

Kajardua, Temassatusatu

12 Lempung berliat Lempung berliat Bejidua, Pendem, Santreansatu, Songgokerto, Sumberejo, 

Putukdua

13 Lempung berliat Lempung berpasir Gondorejo

14 Lempung berliat Lempung liat 

berdebu

Sisir

15 Lempung berliat Lempung liat 

berpasir

Banaran, Prumbungsatu, Ngebruk, Santreandua, Plamboyan

16 Lempung berpasir Lempung Gangsirandua

17 Lempung berpasir Lempung berliat Bejitiga, Kajang, Sidomulyo, Temasdua

18 Lempung berpasir Lempung berpasir Bulukerto, Binangundua, Djantursatu, Tegalsari, Gerdu, Cembo, 

Kekepdua, Junrejo, Selekta, Klerek, Wukirdua, Gangsiransatu, 

Dreseltiga, Ngemul, Srebetsatu, Toyomertodua, Brau, Songgoriti, 

Kekepsatu

19 Lempung berpasir Lempung liat 

berpasir

Djanturdua, Tambuh

20 Lempung berpasir Pasir berlempung Tlogorejo, Wunucari, Toyomertosatu, Sumberbrantassatu

21 Lempung berpasir Pasir/ Pasir 

berlempung

Bejisatu

22 Lempung liat 

berdebu

Lempung liat 

berdebu

Pandan

23 Lempung liat 

berpasir

Lempung berliat Tlekung

24 Lempung liat 

berpasir

Lempung berpasir Torong

25 Pasir - Talundua, Kalimalang, Brantas

26 Pasir Pasir Gondang

27 Pasir berlempung Lempung berdebu Kajarsatu, Payan

28 Pasir berlempung Lempung berliat Wukirsatu

29 Pasir berlempung Lempung berpasir Prumbungdua, Kandangan, Oro-ororombo, Putuksatu

30 Pasir berlempung Pasir berlempung Binangunsatu, Ngaglik

No
Tekstur Tanah Lapisan

Seri Tanah
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4.3.1.2. Kedalaman Efektif 

Selain tekstur, sifat permanen tanah yang perlu diperhatikan adalah 
kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif tanah pada daerah survei sebagaimana 

disajikan pada Tabel 4.3-2.  

 

Tabel 4.3-2. Kedalaman Efektif Tanah 

Kedalaman 
Efektif 
(cm) 

Kisaran 
Kelas 

Seri Tanah 

<25 cm 
Sangat 
dangkal 

Talundua, Cobantalun, Kalimalang, Brantas 

25-50 Dangkal 

Temassatusatu, Rekesansatu, Kajarsatu, Sumberbrantasdua, 
Ngebruk, Binangundua, Dreseltiga, Gondang, Gerdu, 
Tegalsari, Pandan, Banaran, Djantursatu, Dreseldua, Tlekung, 
Sisir, Payan 

51-100 
Agak 
dalam 

Junrejo, Santreansatu, Santreandua, Dreselsatu, Mberu, 
Toyomertodua, Putukdua, Torong, Srebetdua, Bejisatu, Oro-
ororombo, Gangsiransatu, Bejitiga, Bulukerto, Tlogorejo, 
Kajang, Gondorejo, Tambuh, Plamboyan, Sumberejo, 
Putuksatu, Wukirsatu, Srebetsatu, Sidomulyo, Songgoriti, 
Bejidua, Pucungsatu, Sumbersarisatu, Gangsirandua, 
Pendem, Ngemul, Wunucari, Toyomertotiga, Pucungtiga, 
Sumbersaridua, Kandangan, Pucungdua, Kajardua, 
Sumbersaritiga, Songgokerto, Sidorejo, Binangunsatu, 
Toyomertosatu, Prumbungdua, Djanturdua, Jurangkuali, 
Sumberbrantassatu, Sumberbrantastiga, Jurangkualitiga, 
Gabesdua, Cembo, Panderman, Ngaglik, Kekepsatu, 
Kekeptiga, Prumbungsatu, Gabessatu, Kekepdua, Lajar, Brau, 
Gabestiga 

101-150 Dalam 
Rekesandua, Djunggo, Talunsatu, Taluntiga, Selekta, Klerek, 
Jurangkualidua 

>150 
Sangat 
dalam 

Wukirdua, Temasdua 

 

 

Daerah survei didominasi tanah-tanah dengan kedalaman efektif agak dalam 
dan dangkal walaupun di beberapa wilayah ditemukan tanah-tanah dengan 
kedalaman efektif dalam, sangat dalam, dangkal dan sangat dangkal. Tanah 
dengan kedalaman efektif agak dalam dijumpai pada daerah dataran hingga 
pegunungan. Umumnya karena tidak terdapat faktor yang menghalangi pergerakan 
akar tanaman baik berpa batuan maupun lapisan keras yang terbentuk secara 
genetik. Kedalaman efektif dalam kelas dangkal dan sangat dangkal ditemukan 
tersebar pada areal dataran hingga pegunungan. Faktor yang membatasi adalah 
adanya kontak dengan batuan maupun tanah yang nampaknya mengalami 
pemadatan. 
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4.3.1.3. Struktur, Permeabilitas dan Drainase 

Pentingnya tekstur tanah dalam penentuan beberapa sifat tanah tidak dapat 
dipungkiri. Pengelompokan dari agregat-agregat juga besar artinya dalam 
mempengaruhi sifat tanah. Istilah struktur tanah digunakan untuk menggambarkan 
pengelompokan agregat tanah. Struktur tanah adalah istilah lapangan yang 
digunakan untuk menggambarkan agregasi secara umum atau susunan bagian 
padatan tanah. Struktur tanah ini sangat mempengaruhi kemampuan menahan air, 
drainase, aerasi, perkembangan perakaran, kemudahan pengolahan, dan akhirnya 
berpengaruh juga pada kesuburan tanah. Dalam laporan ini disajikan bentuk, 
ukuran dan tingkat perkembangan struktur tanah dominan dari hasil pengamatan di 
lapisan atas (0-30 cm) dan bawah (30-60cm) tanah, sebagaimana ditampilkan pada 

Tabel 4.3-3. 

 

Tabel 4.3-3. Bentuk, Ukuran dan Tingkat Perkembangan Struktur Tanah 

No 
Lapisan 

Atas 
Lapisan 
Bawah 

Seri Tanah 

1 gb/bsr/3 gd/bsr/3 Tlekung 

2 gb/kcl/1 gd/bsr/2 Bulukerto, Gangsiransatu, Srebetsatu, Prumbungdua 

3 gb/kcl/2 gb/sdg/2 Temassatusatu, Mberu, Putukdua 

4 gb/sdg/3 gb/bsr/3 
Kajarsatu, Dreseltiga, Junrejo, Gondorejo, Putuksatu, Wukirsatu, 
Pendem 

5 gb/sdg/3 gb/sdg/2 
Binangundua, Torong, Gangsirandua, Ngemul, Binangunsatu, 
Djanturdua, Sumberbrantassatu, Cembo 

6 gb/sdg/3 
gb-

gd/sdg/2 
Ngebruk, Pandan, Banaran, Djantursatu, Santreandua, Tlogorejo, 
Sumberejo, Songgokerto, Lajar, Wukirdua 

7 gb/sdg/3 gd/sdg/2 Sidomulyo 

8 gb/sdg/1 gb/bsr/1 Klerek, Kekeptiga 

9 gb/sdg/1 gb/sdg/1 
Sumberbrantasdua, Sumbersarisatu, Pucungtiga, Sumbersaridua, 
Pucungdua, Toyomertosatu, Sumberbrantastiga, Gabessatu, 
Rekesandua, Djunggo, Talunsatu 

10 gb/sdg/1 gb/sdg/2 Ngaglik 

11 gb/sdg/1 gd/sdg/2 Santreansatu, Dreselsatu, Toyomertotiga, Kajardua 

12 gb/sdg/2 gb/bsr/3 
Dreseldua, Toyomertodua, Songgoriti, Kandangan, Kekepsatu, 
Brau, Selekta 

13 gr/kcl/1 - Cobantalun 

14 gr/kcl/1 gb/kcl/1 
Rekesansatu, Gerdu, Tegalsari, Pucungsatu, Sumbersaritiga, 
Sidorejo, Jurangkuali, Jurangkualitiga, Gabesdua, Panderman, 
Kekepdua, Gabestiga, Taluntiga, Jurangkualidua 

15 gr/sdg/1 
gb-

gd/sdg/2 
Sisir, Payan, Srebetdua, Oro-ororombo, Bejitiga, Kajang, Tambuh, 
Plamboyan, Bejidua, Wunucari, Prumbungsatu, Temasdua 

16 lps lps Talundua, Kalimalang, Brantas, Gondang, Bejisatu 

 

 

Struktur tanah di wilayah Sub DAS Brantas Hulu bervariasi dari lepas (belum 
berstruktur), granuler, gumpal membulat dan gumpal bersudut, dalam berbagai 
kelas ukuran tingkat kemantapan. Struktur tanah granuler ditemukan hampir pada 
seluruh lapisan tanah atas. Terbentuknya struktur ini dapat berasal dari penyatuan 
partikel tanah secara alami yang belum menunjukkan pengikatan yang kuat dan 
penghancuran partikel tanah akibat pengolahan tanah dan hujan. Struktur tanah 
granuler yang disebabkan oleh pengolahan tanah dan energi hujan ini menunjukkan 
sifat tanah yang tidak dapat balik lagi (irreversible drying). Sifat ini menunjukkan 
salah satu sifat dari tanah andic yang tidak dapat balik setelah mendapat pengaruh 
tekanan dari luar. 

 

Keterangan : gr=granuler; gb=gumpal membulat; gd=gumpal bersudut;  lps=lepas; kcl=kecil; 
sdg=sedang; bsr=besar; 1=lemah; 2=sedang; 3=kuat; -=belum berkembang 
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4.3.1.4. Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas tanah timbul karena adanya pori kapiler yang saling 
berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Secara kuantitatif, permeabilitas 
dapat diartikan sebagai kecepatan bergeraknya suatu caira (air) dan sebagai media 
berpori adalah tanah. Untuk tujuan praktikal, pengukuran permeabilitas diperlukan 
untuk dua tujuan utama yaitu: (i) membandingkan kecepatan permeabilitas pada 
beberapa lapisan tanah, khususnya sebagai petunjuk pergerakan air dan masalah-
masalah drainse yang akan terjadi dalam tanah, dan (2) sebagai dasar merancang 
drainase lahan. Keadaan permeabilitas tanah di masing-masing seri tanah di daerah 

survei disajikan pada Tabel 4.3-4. 

Tabel 4.3-4. Keadaan Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas 
Seri Tanah 

Kelas cm/jam 

Cepat > 6 

Bulukerto, Kekeptiga, Sumbersaridua, Gabessatu, 
Sidorejo, Jurangkuali, Jurangkualitiga, Gabesdua, 
Taluntiga, Jurangkualidua, Talundua, Gondang, Bejisatu 

Agak cepat 2.0 - 6.0 

Sumberbrantasdua, Sumbersarisatu, Pucungtiga, 
Pucungdua, Toyomertosatu, Sumberbrantastiga, 
Rekesandua, Djunggo, Talunsatu, Pucungsatu, 
Sumbersaritiga, Panderman, Klerek, Ngaglik, Cobantalun 

Sedang > 0.5 - 2.0 

Binangundua, Torong, Gangsirandua, Ngemul, 
Binangunsatu, Djanturdua, Sumberbrantassatu, Cembo, 
Ngebruk, Pandan, Banaran, Djantursatu, Santreandua, 
Tlogorejo, Sumberejo, Songgokerto, Lajar, Wukirdua, 
Sidomulyo, Toyomertotiga, Kajardua, Dreseldua, 
Toyomertodua, Songgoriti, Kandangan, Kekepsatu, Brau, 
Selekta, Rekesansatu, Gerdu, Tegalsari, Kekepdua, 
Gabestiga 

Agak lambat > 0.2 - 0.5 

Kalimalang, Brantas, Sisir, Payan, Srebetdua, Oro-
ororombo, Bejitiga, Kajang, Tambuh, Plamboyan, 
Bejidua, Wunucari, Prumbungsatu, Temasdua, 
Gangsiransatu, Srebetsatu, Prumbungdua 

Lambat 0.02 - 0.2 

Temassatusatu, Mberu, Putukdua, Kajarsatu, Dreseltiga, 
Junrejo, Gondorejo, Putuksatu, Wukirsatu, Pendem, 
Santreansatu, Dreselsatu 

Sangat 
Lambat 

< 0.02 Tlekung 

 

Dari Tabel 4.3-4 tersebut dapat diketahui bahwa lahan-lahan pada lokasi 

survei didominasi oleh tanah dengan permeabilitas sedang. Umumnya merupakan 
tanah-tanah yang berasal dari bahan induk abu dan pasir volkanik. Dan pada 
umumnya tidak memiliki permasalahan dala tata air, karena pengelolaan lahan 
sebagaai lahan kering atau muka air tanah yang dalam. Tanah dengan 
permeabilitas lambat dijumpai pada daerah yang diirigasi maupun pada tanah 
dengan kandungan liat tinggi.   

Infiltrasi adalah kecepatan masuknya air ke dalam tanah pada kedalaman dan 
rentang waktu tertentu. Infiltrasi dipengaruhi oleh sebaran besar butir partikel 
penyusun tanah, yang mempengaruhi ukuran pori tanah. Secara umum resapan air 
ke dalam tanah terjadi melalui pori tanah yang berukuran besar (makro). Apabila 
suatu tanah didominasi pori berukuran besar, maka semakin cepat laju infiltrasinya, 
demikian pula sebaliknya. Pengukuran infiltasi dilakukan di lapangan dengan 
menggunakan Ring infiltrometer dan stopwatch. Indeks laju infiltrasi pada daerah 

survei sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3-5. 
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Tabel 4.3-5.Sebaran Infiltrasi Tiap Seri Tanah 

Infiltrasi 
Seri Tanah 

Kelas mm/jam 

Sangat cepat > 25 - 

Cepat 12.5 - 25 - 

Agak cepat 6 – 12.5 Panderman, Pucungsatu, Sumbersaritiga 

Sedang 2 - 6 

Gerdu, Kajardua, Kekepdua, Kekeptiga, Brau, 
Kandangan, Kekepsatu, Selekta, Songgoriti, Tegalsari, 
Toyomertodua 

Agak lambat 0.5 – 2 

Mberu, Kandangan, Kekepsatu, Selekta, Songgoriti, 
Tegalsari, Toyomertodua, Bulukerto, Dreseldua, 
Gabestiga, Gondang, Kalimalang, Rekesansatu, 
Talundua, Banaran, Binangundua, Binangunsatu, Cembo, 
Djanturdua, Djantursatu, Gangsirandua, Lajar, Ngebruk, 
Ngemul, Wukirsatu, Pandan, Rekesandua, Santreandua, 
Sumberbrantassatu, Sidomulyo, Sumbersaridua, 
Tlogorejo, Torong, Wukirdua, Cobantalun, Djunggo, 
Gabessatu, Jurangkualidua, Pucungdua, Pucungtiga, 
Sidorejo, Sumberbrantasdua, Sumberbrantastiga, 
Sumbersarisatu, Talunsatu, Toyomertosatu, Bejitiga, 
Gangsiransatu, Jurangkualisatu, Jurangkualitiga, Klerek, 
Ngaglik, Oro-ororombo, Payan, Prumbungdua, 
Srebetdua, Srebetsatu, Sumberejo, Taluntiga, Tambuh, 
Temasdua, Wunucari 

Lambat 0.1 – 0.5 

Bejidua, Bejisatu, Dreselsatu, Dreseltiga, Junrejo, 
Kajarsatu, Pendem, Plamboyan, Prumbungsatu, 
Putukdua, Putuksatu, Santreansatu, Sisir, Temassatu 

Sangat Lambat < 0.1 Tlekung 

 

Berdasarkan Tabel 4.3-5. tersebut, diketahui bahwa daerah survei memiliki 

kelas infiltrasi yang berkisar antara sangat lambat hingga agak cepat. Infiltrasi 
dengan kelas sangat lambat dijumpai di daerah dataran intervulkan dengan tingkat 
perkembangan tanah yang relatif cukup tua. (ordo tanah Ultisols). Pada tanah 
dengan tingkat pelapukan lanjut, maka penampang tanah didominasi oleh partikel 
tanah halus dengan pori berukuran kecil. Hal ini menyebabkan infiltrasi berjalan 
lambat. Kelas infiltrasi agak lambat mendominasi daerah survei. Dapat ditemukan 
pada berbagai bentuk lahan. Namun secara umum dijumpai pada lahan yang telah 
diolah intensif dan diirigasi, Sebagian kecil dijumpai pada lereng atas dataran 
intervolkanik dan punggung perbukitan, dimana tanah pada lokasi tersebut telah 
cukup berkambang dengan dominasi tekstur berlempung. Kelas infiltrasi sedang 
dan agak cepat dijumpai pada tanah Andisol dan beberapa ordo tanah yang 
mempunyai sifat tanah andik. Umumnya menempati wilayan lereng pegunungan 
dan perbukitan volkanik.  

Drainase menggambarkan tata air pada suatu daerah. Drainase tanah dinilai 
melalui pengamatan penampang profil tanah tentang adanya gejala-gejala warna 
glei, karatan, konkresi dan bercak-bercak yang ada di lapisan tanah tertentu. 
Gejala-gejala tersebut mengindikasikan adanya proses oksidasi dan reduksi dalam 
tanah. Gambaran dan sebaran kelas drainase tanah pada lokasi survei disajikan 

pada Tabel 4.3-6. 
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Tabel 4.3-6.Sebaran Kelas Drainase Tanah 

No Kelas Drainase Seri Tanah 

1 Buruk Bejisatu, Santreansatu, Dreselsatu 
2 Agak buruk Temassatusatu, Mberu, Putukdua, Talundua, Kalimalang, 

Brantas, Gondang, Tlekung, Gangsiransatu, Srebetsatu, 
Prumbungdua 

3 Agak baik Kajarsatu, Dreseltiga, Junrejo, Gondorejo, Putuksatu, 
Wukirsatu, Pendem, Sisir, Payan, Srebetdua, Oro-ororombo, 
Bejitiga, Kajang, Tambuh, Plamboyan, Bejidua, Wunucari, 
Prumbungsatu, Temasdua, Klerek, Ngaglik, Cobantalun 

4 Baik Bulukerto, Binangundua, Torong, Gangsirandua, Ngemul, 
Binangunsatu, Djanturdua, Sumberbrantassatu, Cembo, 
Ngebruk, Pandan, Banaran, Djantursatu, Santreandua, 
Tlogorejo, Sumberejo, Songgokerto, Lajar, Wukirdua, 
Sidomulyo, Toyomertotiga, Kajardua, Dreseldua, 
Toyomertodua, Songgoriti, Kandangan, Kekepsatu, Brau, 
Selekta, Rekesansatu, Gerdu, Tegalsari, Kekepdua, Gabestiga 

5 Agak cepat Sumberbrantasdua, Sumbersarisatu, Pucungtiga, Pucungdua, 
Toyomertosatu, Sumberbrantastiga, Rekesandua, Djunggo, 
Talunsatu, Pucungsatu, Sumbersaritiga, Panderman 

6 Cepat Kekeptiga, Sumbersaridua, Gabessatu, Sidorejo, 
Jurangkualisatu, Jurangkualitiga, Gabesdua, Taluntiga, 
Jurangkualidua 

 

4.3.1.5. Konsistensi Tanah 

Konsistensi menunjukkan kekuatan daya kohesi butir-butir tanah atau daya 
adhesi butir-butir tanah dengan benda lain. Hal ini ditunjukkan oleh daya tahan 
tanah terhadap gaya dari luar. Penyifatan konsistensi tanah harus disesuaikan 
dengan kandungan air dari tanah, yaitu dalam keadaan basah, lembab atau kering. 
Secara umum pada kedaan lembab, tanah memiliki konsistensi yang sangat 
gembur-gembur, dengan kadar kelekatan tidak lekat dan tidak plastis-agak lekat 
dan agak plastis. Dalam keadaan lembab, beberapa titik pengamatan terutama di 
daerah lereng bawah, pada sub soil terjadi peningkatan konsistensi menjadi teguh 
dengan kadar kelekatan lekat dan plastis.  

Konsistensi lembab sangat gembur ditemukan pada tanah berordo Andisols 
dan Entisols sebagai akibat dari daya ikat partikel yang lemah dan struktur tanah 
yang belum terlalu berkembang. Selain memiliki potensi yang cukup baik untuk 
pertumbuhan tanaman, kedaan top soil yang relatif gembur ini juga memiliki potensi 
tererosi. Hal ini disebabkan kondisi lahan yang secara umum memiliki tingkat 
kelerengan yang curam serta ditanami tanaman yang kurang memiliki fungsi 
menahan tanah ketika terjadi limpasan permukaan. Konsistensi gembur banyak 
ditemukan pada tanah berordo Inceptisols dan Mollisols. Ordo tanah ini tersebar 
pada kisaran ketinggian kurang dari 1000 m dpl. 

Konsistensi tanah yang disajikan dalam Tabel 4.3-7. terbatas pada 

konsistensi basah yang meliputi kelekatan (menunjukkan derajat adhesi tanah) dan 
plastisitas (menunjukkan derajat kohesi tanah). Kedua kondisi tersebut ditetapkan di 
lapangan. Kondisi kosistensi tanah sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Untuk itu, 
sebaran seri-seri tanah beserta perilakunya mengikuti sebaran tekstur tanah yang 
telah dibahas di atas.  
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Tabel 4.3-7.Sebaran Konsistensi Tanah 

No 

Konsistensi Tanah 

Seri Tanah Lapisan 
Atas 

Lapisan 
Bawah 

1 al/ap al/ap Santreansatu, Dreselsatu, Klerek, Ngaglik, Toyomertotiga, Kajardua 

2 al/ap l/p 

Temassatusatu, Mberu, Putukdua, Kajarsatu, Dreseltiga, Junrejo, 
Gondorejo, Putuksatu, Wukirsatu, Pendem, Sisir, Payan, 
Srebetdua, Oro-ororombo, Bejitiga, Kajang, Tambuh, Plamboyan, 
Bejidua, Wunucari, Prumbungsatu, Temasdua, Tlekung, Dreseldua, 
Toyomertodua, Songgoriti, Kandangan, Kekepsatu, Brau, Selekta 

3 tl/tp - Talundua, Kalimalang, Brantas, Gondang, Bejisatu, Cobantalun 

4 tl/tp al/ap 

Bulukerto, Sumberbrantasdua, Sumbersarisatu, Pucungtiga, 
Pucungdua, Toyomertosatu, Sumberbrantastiga, Rekesandua, 
Djunggo, Talunsatu, Pucungsatu, Sumbersaritiga, Panderman, 
Gangsiransatu, Srebetsatu, Prumbungdua, Binangundua, Torong, 
Gangsirandua, Ngemul, Binangunsatu, Djanturdua, 
Sumberbrantassatu, Cembo, Ngebruk, Pandan, Banaran, 
Djantursatu, Santreandua, Tlogorejo, Sumberejo, Songgokerto, 
Lajar, Wukirdua, Sidomulyo 

5 tl/tp tl/tp 
Kekeptiga, Sumbersaridua, Gabessatu, Sidorejo, Jurangkualisatu, 
Jurangkualitiga, Gabesdua, Taluntiga, Jurangkualidua, 
Rekesansatu, Gerdu, Tegalsari, Kekepdua, Gabestiga 

 

4.3.2. Sifat Kimia dan Kesuburan Tanah 

4.3.2.1. Sifat Kimia Tanah 

Secara umum, sifat kimia tanah yang sering digunakan sebagai indikator 
kesuburan tanah adalah reaksi tanah atau yang sering disebut dengan nilai pH 
tanah. Selain itu, secara lebih detail faktor-faktor yang dijadikan indikator dalam 
kesuburan tanah adalah kandungan C-organik tanah, kandungan Nitrogen, ratio 
C/N, kandungan Phospor, basa-basa (K, Na, Ca, Mg), Kapasitas Tukar Kation 
(KTK), dan kejenuhan basa (KB). Perhitungan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kesuburan tanah dilakukan di laboratorium kimia tanah. Setelah 
didapatkan nilai dari faktor-faktor yang dihitung tersebut, maka langkah selanjutnya 
adalah mengkelaskan nilai-nilai tersebut ke dalam kelas kriteria penilaian sifat kimia 
tanah dengan menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh Puslitanak, (1993). 

Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang 
dinyatakan dengan nilai pH. Faktor ini lebih dikenal oleh petani karena lebih mudah 
pengamatannya dan sering dijadikan sebagai patokan dalam pemilihan jenis pupuk. 
Biasanya petani mengukur pH tanah dengan menggunakan pH meter yang 
langsung dapat digunakan di lapangan pada saat awal pengolahan tanah. Kriteria 
kelas reaksi tanah atau pH tanah yang ditemukan di sepanjang Sub DAS Brantas 
Hulu adalah kelas masam dan agak masam dengan kisaran nilai pH tanah antara 
5,0-6,5. Tanah yang bereaksi masam dengan kisaran pH tanah antara 5,0-5,6 
ditemukan di Giripurno, Pesanggrahan, Sumberbrantas, Sumbergondo, 
Songgokerto, Bulukerto dan Tlekung. Sedangkan tanah yang bereaksi agak masam 
dengan kisaran pH tanah 5,7-6,5 ditemukan di  Bumiaji, Beji, Oro-oro Ombo, 
beberapa di Pesanggrahan, Sumberbrantas dan Bulukerto. Pada tanah-tanah 
dengan reaksi tanah masam memiliki nilai pH KCl antara 4,2-5,2. Sedangkan pada 
tanah-tanah dengan reaksi tanah agak masam mempunyai nilai pH KCl antara 5,0-
5,8. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai pH KCl selalu lebih rendah 
daripada pH H2O, hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah di wilayah Sub DAS 

Keterangan : al=agak lekat; l=lekat; tl=tidak lekat; tp=tidak plastis; ap=agak plastis; p=plastis 
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Brantas Hulu ini mempunyai muatan total negatif, sehingga kapasitas tukar kation 
lebih besar. 

Kadar C-organik tanah perlu diketahui untuk mengetahui seberapa besar  
kandungan bahan organik tanah. Selain itu, C-organik juga sangat berpengaruh 
terhadap sifat kimia, fisika dan biologi tanah. Untuk mendapatkan kondisi suatu 
tanah yang optimal bagi pertumbuhan tanaman, diperlukan adanya bahan organik di 
lapisan atas paling sedikit 2%. Perhitungan kandungan C-organik di sepanjang Sub 
DAS Brantas Hulu tergolong pada kriteria antara sangat rendah, rendah, sedang, 
tinggi hingga sangat tinggi. Kelas kriteria sangat rendah dengan kisaran nilai C-
organik antara 0,25-0,97% ditemukan di Bumiaji, Beji, beberapa di Pesanggrahan 
dan di Oro-oro Ombo. Kandungan C-organik dengan kriteria kelas rendah memiliki 
kisaran  nilai C-organik antara 1,02-1,89% ditemukan di  Giripurno, Pesanggrahan, 
Tlekung dan Oro-oro Ombo. Untuk kriteria kelas sedang dengan kisaran nilai 
kandungan C-organik antara 2,05-2,78% ditemukan di  Sumbergondo, Songgokerto 
dan Bulukerto. Nilai C-organik yang termasuk dalam kriteria kelas tinggi dengan 
kisaran antara 3,23-4,77% ditemukan di Sumberbrantas terutama di lokasi 
Jurangkuali dan Cobantalun serta ditemukan pula di  Bulukerto. Sedangkan kriteria 
kelas sangat tinggi dengan kisaran nilai C-organik antara 6,64-9,37% ditemukan di  
Sumbergondo dan Bulukerto. Sebaran kandungan C-organik di sepanjang Sub DAS 
Brantas Hulu merata disemua lokasi pengamatan dengan kelas kriteria yang merata 
pula. 

Penentuan kadar unsur hara terutama unsur hara makro juga dihitung sebagai 
pertimbangan dalam pengelolaan kesuburan tanah terutama untuk menentukan 
jenis pupuk yang sesuai. Salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman 
adalah unsur Nitrogen. Perhitungan yang telah dilakukan di sepanjang Sub DAS 
Brantas Hulu untuk kandungan N total termasuk dalam kriteria kelas yang berbeda-
beda, terdiri dari kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi. 
Kandungan N total yang termasuk dalam kriteria kelas sangat rendah dengan 
kisaran nilai antara 0,07-0,09% ditemukan di  Bumiaji dan Tlekung. Sedangkan 
kelas rendah dengan kisaran nilai kandungan N total antara 0,10-0,20% ditemukan 
di Giripurno, Bumiaji, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro Ombo, Sumbergondo, 
Sumberejo dan Tlekung. Lokasi pengamatan yang termasuk dalam kelas sedang 
dengan kisaran nilai antara 0,23-0,50% adalah Sumberbrantas, Sumbergondo dan 
Bulukerto. Untuk kelas tinggi dengan kisaran nilai kandungan N total antara 0,54-
0,74% ditemukan di Sumberbrantas, Sumbergondo dan Bulukerto. Dan untuk 
kriteria kelas sangat tinggi dengan kisaran nilai kandungan N total antara 0,75-
0,81% ditemukan di  Sumbergondo dan Bulukerto. Sebaran kandungan N total di 
sepanjang Sub DAS Brantas Hulu lebih banyak ditemukan pada kriteria kelas yang 
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman di wilayah ini 
kekurangan unsur hara esensial terutama Nitrogen. Unsur ini berpengaruh terhadap 
penambahan pertumbuhan daun tidak hanya pada daun semata-mata, sebab 
semakin tinggi pemberian Nitrogen, semakin cepat sintesis karbohidrat yang diubah 
menjadi protein dan protoplasma. Selain itu unsur ini juga diperlukan untuk 
pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, 
batang dan akar. Sehingga kekurangan unsur ini sangat berbahaya bagi 
pertumbuhan tanaman. 

Dari perhitungan kandungan C-organik dan N total yang telah diketahui 
tersebut, dapat dihitung pula besarnya nisbah atau ratio C/N untuk mengetahui 
kandungan bahan organik tanah. Indikasi penurunan bahan organik tanah (BOT) 
biasanya diukur dari kadar C-organik dan N total sehingga diperoleh nilai nisbah 
C/N, yang selanjutnya dipakai untuk menaksir ketersediaan hara dari mineralisasi 
bahan organik. Hasil perhitungan nisbah C/N di sepanjang Sub DAS Brantas 
termasuk dalam kriteria kelas yang sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Kelas 
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sangat rendah dengan nilai nisbah C/N sebesar 2,16 ditemukan di  Pesanggrahan. 
Sedangkan kelas rendah dengan kisaran nilai nisbah C/N antara 6,79-10,73 
ditemukan di Giripurno, Bumiaji, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro Ombo, 
Sumberbrantas, Sumbergondo, dan Bulukerto. Untuk kriteria kelas sedang dengan 
kisaran nilai nisbah C/N antara 11,45-14,65 ditemukan di  Sumberejo, Bulukerto dan 
Tlekung. Kriteria kelas tinggi dengan nilai nisbah C/N 19,38 ditemukan di  Tlekung. 
Kriteria kelas nisbah C/N di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu lebih bayak 
ditemukan pada kelas rendah. Rendahnya nisbah C/N ini menunjukkan bahwa 
dekomposisi bahan organik yang terjadi sangat lambat.  

Unsur hara makro esensial yang dibutuhkan tanaman selain Nitrogen adalah 
unsur Fosfor. Unsur ini memegang peranan yang penting dalam kebanyakan reaksi 
enzim. Oleh karena itu Fosfor sangat penting dalam pembelahan sel dan juga untuk 
perkembangan jaringan meristem. Metode yang digunakan untuk mengukur dan 
menghitung kandungan P tanah berdasarkan nilai pH tanah. Dengan reaksi tanah 
yang agak masam hingga masam, maka metode yang digunakan untuk 
pengamatan di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu ini adalah metode Bray 1. Kriteria 
kelas kandungan P tanah yang ditemukan di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu 
beragam mulai dari kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi hingga sangat 
tinggi. Kelas sangat rendah dengan kisaran nilai kandungan P tanah antara  0,38-
9,41 mg.kg-1 ditemukan di  Giripurno, Sumberbrantas, Sumbergondo, Sumberejo, 
Bulukerto dan Tlekung. Kriteria kelas rendah dengan kisaran nilai kandungan P 
tanah antara 11,29-15,31 mg.kg-1 ditemukan di  oro-oro Ombo dan Sumbergondo. 
Untuk kriteria kelas sedang dengan kisaran nilai antara 16,06-24,42 mg.kg-1 
ditemukan di  Bumiaji, Pesanggrahan, Oro-oro Ombo dan Sumberejo. Kriteria kelas 
tinggi dengan nilai kandungan P tanah 32,4 mg.kg-1 ditemukan di  Bumiaji. 
Sedangkan kriteria kelas sangat tinggi dengan kisaran nilai kandungan P tanah 
antara 37,60-247,63 mg.kg-1 ditemukan di  Beji, Pesanggrahan dan Sumberbrantas. 
Kriteria kelas kandungan P tanah yang ditemukan di sepanjang Sub DAS Brantas 
Hulu lebih banyak adalah kelas sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-
tanah di wilayah ini kekurangan unsur P. Rendahnya kandungan P tanah dapat 
dilihat secara visual di lapang yaitu lebih jelas pada tanaman jagung yang 
menunjukkan warna ungu pada daun. Rendahnya kandungan P tanah di lokasi ini 
diprediksi karena bahan induk berasal dari alofan yang sangat mudah berikatan 
dengan aluminium dan silikat, sehingga kandungan P tanah akan berkurang. 

Nilai basa-basa dapat dipertukar yang berada di sepanjang Sub DAS Brantas 
Hulu termasuk dalam kriteria kelas yang rendah, baik kandungan K, Na, Ca, dan 
Mg. Kriteria kelas kandungan K beragam mulai dari kelas sangat rendah, rendah, 
sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Namun, kelas yang dominan ditemukan adalah 
kelas rendah dan sangat rendah. Kriteria kelas sangat rendah dengan kisaran nilai 
antara 1,11-1,16 mg.100 g-1 ditemukan di  Oro-oro Ombo, Sumbergondo dan 
Bulukerto. Kriteria kelas rendah dengan kisaran kandungan K tanah antara 0,211-
0,37 mg.100 g-1 ditemukan di  Giripurno, Bumiaji, Sumberbrantas dan Sumberejo. 
Untuk kriteria kelas sedang dengan kisaran kandungan K tanah antara  0,44-0,59 
mg.100 g-1 ditemukan di  Bumiaji, Sumberbrantas, Sumberejo dan Bulukerto. 
Sedangkan kelas tinggi dengan kisaran kandungan K tanah antara 0,61-0,99 
mg.100 g-1 ditemukan di  Giripurno, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro Ombo, 
Sumbergondo dan Tlekung. Dan untuk kelas sangat tinggi dengan kisaran nilai 
antara 1,32-2,01 mg.100 g-1  ditemukan di  Beji, Bulukerto dan Tlekung. Unsur basa 
selanjutnya yang dihitung adalah unsur Na. Unsur ini termasuk dalam kriteria kelas 
yang sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Kelas sangat rendah dengan 
kisaran kandungan Na tanah antara 0,06-0,08 mg.100 g-1 ditemukan di  Bulukerto. 
Kriteria kelas rendah dengan kisaran nilai antara 0,12-0,38 mg.100 g-1 ditemukan di 
Giripurno, Bumiaji, Oro-oro Ombo, Sumberbrantas, Sumbergondo, Sumberejo, 
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Bulukerto dan Tlekung. Lokasi pengamatan yang memiliki nilai kandungan Na tanah 
yang termasuk dalam kriteria kelas sedang dengan kisaran nilai antara 0,43-0,78 
mg.100 g-1 adalah  Giripurno, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro Ombo, Sumbergondo, 
Bulukerto dan Tlekung. Sedangkan kelas tinggi dengan nilai kandungan Na tanah 
sebesar 0,91 mg.100 g-1 ditemukan di  Beji. Unsur basa yang lain yaitu kalsium. 
Kandungan unsur Ca ini ditemukan di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu dalam 
kriteria kelas yang sangat rendah, rendah dan sedang. Kelas sangat rendah dengan 
kisaran nilai kandungan Ca antara 0,34-1,00 mg.100 g-1 ditemukan di  Bulukerto dan 
Tlekung. Sedangkan kelas rendah dengan kisaran nilai kandungan Ca tanah antara 
2,75-5,83 mg.100 g-1 ditemukan di  Giripurno, Sumberbrantas, Sumbergondo, 
Sumberejo dan Bulukerto. Dan untuk kelas sedang dengan kisaran nilai antara 
6,39-10,70 mg.100 g-1 ditemukan di Giripurno, Bumiai, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro 
Ombo, Sumberbrantas, Sumberejo dan Bulukerto. Unsur basa yang terakhir diamati 
adalah untuk Magnesium. Unsur ini ditemukan di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu 
dengan kriteria kelas yang sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Kelas sangat 
rendah dengan kisaran nilai kandungan Mg antara 0,16-0,40 mg.100 g-1 ditemukan 
di  Beji, Sumberbrantas, Sumbergondo dan Bulukerto. Kriteria kelas rendah dengan 
kisaran nilai kandungan Mg antara 0,44-1,08 mg.100 g-1 ditemukan di  Giripurno, 
Pesanggrahan, Oro-oro Ombo, Sumberbrantas, Sumbergondo, Bulukerto dan 
Tlekung. Untuk kelas sedang dengan kisaran nilai kandungan Mg antara 1,11-1,96 
mg.100 g-1 ditemukan di Giripurno, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro Ombo, 
Sumbergondo, Sumberejo dan Tlekung. Sedangkan untuk kelas tinggi dengan 
kisaran nilai kandungan Mg antara 2,10-4,02 mg.100 g-1 ditemukan di  Bumiaji dan 
Pesanggrahan. Kandungan basa-basa di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu lebih 
dominan termsauk dalam kriteria yang rendah. Rendahnya kandungan basa-basa 
ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja yang menempati total jumlah 
kation dapat dipertukar, sedangkan sisanya akan diisi oleh kation lain yaitu biasanya 
diisi oleh kation Al3+ dan H+ yang merupakan kation lain yang dominan terjerap. 

Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan salah satu sifat kimia tanah yang 
sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi 
mampu menyerap dan menyediakan unsur hara lebih baik dari tanah dengan KTK 
rendah.  Nilai KTK dipengaruhi oleh pH tanah, tekstur tanah, jenis mineral liat dan 
bahan orgaik. Pada pH rendah, hanya muatan permanen liat dan sebagian muatan 
koloid organik memegang ion yang dapat digantikan melalui pertukaran kation, 
sehingga nilai KTK relatif rendah. Semakin tinggi kandungan liat dalam tanah yang 
sama, nilai KTK semakin besar. Nilai KTK di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu 
termasuk dalam kriteria yang sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Kriteria sedang 
dengan kisaran nilai KTK antara 17,98-22,54 me.100 g-1 ditemukan di  
Pesanggrahan dan Tlekung. Kelas tinggi dengan kisaran nilai KTK antara 25,04-
36,68 me.100 g-1 ditemukan di Giripurno, Bumiaji, Beji, Pesanggrahan, Oro-oro 
Ombo, Sumberbrantas, Sumbergondo, Sumberejo, Bulukerto dan Tlekung. 
Sedangkan kelas sangat tinggi dengan kisaran nilai KTK antara 43,84-46,36 me.100 
g-1 ditemukan di  Bulukerto. Nilai KTK di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu termasuk 
dalam kriteria yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur hara yang dibutuhkan 
oleh tanaman masih dapat tersedia dengan baik. Namun hal ini tidak mutlak bahwa 
ketersediaan unsur hara baik, karena dilihat dari ketersediaan unsur makro seperti 
Nitrogen dan Fosfor yang rendah. 

Kejenuhan basa masih berhubungan dengan basa-basa dapat dipertukar. 
Jumlah terbanyak dari basa-basa dapat dipertukar tersebut yang dapat dijerap oleh 
koloid liat disebut sebagai kejenuhan basa. Dalam hal ini koloid tersebut tidak dapat 
menampung lagi basa-basa karena sudah jenuh dengan sama sekali. Kejenuhan 
basa dipengaruhi oleh iklim (curah hujan) dan pH tanah. Tanah eriklim basah akan 
mempunyai kejenuhan basa rendah dan pada pH tanah rendah akan mempunyai 
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kejenuhan basa yang rendah pula. Nilai kejenuhan basa yang rendah menunjukkan 
jumlah kation basa (Ca, Mg, K, Na) menenpati sebagian kecil dari total jumlah KTK. 
Nilai kejenuhan basa menunjukkan tingkat pencucian yang terjadi pada tanah 
tersebut. Di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu, kriteria kejenuhan basa yang 
ditemukan adalah sangat rendah, rendah dan sedang. Kelas sangat rendah dengan 
kisaran nilai kejenuhan basa antara 2,28-15,76% ditemukan di  Giripurno, 
Sumbergondo, Sumberbrantas, Bulukerto dan Tlekung. Sedangkan kelas rendah 
dengan kisaran nilai kejenuhan basa antara 22,05-30,07% ditemukan di  Giripurno, 
Oro-oro Ombo, Sumberbrantas, Sumbergondo, Sumberejo, dan Bulukerto. Untuk 
kelas sedang dengan kisaran nilai kejenuhan basa antara 38,42-53,09 % ditemukan 
di  Bumiaji, Beji, Pesanggrahan dan Oro-oro Ombo. Nilai kejenuhan basa di Sub 
DAS Brantas Hulu ini dominan termasuk dalam kriteria yang rendah. Rendahnya 
nilai kejenuhan basa ini menunjukkan bahwa tanah di lokasi ini telah mengalami 
pencucian lanjut. 

4.3.2.2. Kesuburan Tanah 

Setelah diketahui kelas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan 
tanah, maka langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian kelas kemampuan 
kesuburan tanah. Klasifikasi kemampuan kesuburan tanah adalah kegiatan untuk 
mengelompokkan lahan berdasarkan pada faktor pembatas kesuburan tanah. 
Lahan yang mempunyai faktor pembatas kesuburan sama, dikelompokkan ke dalam 
unit kemampuan kesuburan sama. Pada unit kemampuan kesuburan sama, 
dibutuhkan cara pengelolaan yang sama. Sistem yang digunakan untuk klasifikasi 
kemampuan kesuburan tanah menggunakan sistem yang sama seperti klasifikasi 
kelas kesesuaian lahan atau juga sama dengan hukum minimum liebig yaitu faktor 
terkecil atau terendah menjadi faktor pembatas. Klasifikasi kemampuan kesuburan 
tanah di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas 
kesuburan tanah aktual dan potensial. Kelas kesuburan tanah aktual adalah kondisi 
kesuburan tanah sebenarnya yang diukur pada saat pengamatan atau kondisi tanah 
sebelum mendapatkan perlakuan, sedangkan kelas kesuburan tanah potensial 
adalah kondisi kesuburan tanah setelah mendapatkan perlakuan teknologi yang 
diaplikasikan oleh petani. Perlakuan yang dimaksud dapat berupa pengolahan 
tanah, pembuatan bedengan, pembajakan, pemberian pupuk ataupun yang lain. 
Klasifikasi kemampuan kesuburan tanah yang ditemukan untuk kelas aktual dan 
potensial berbeda-beda. Kelas kesuburan tanah aktual yang didapatkan adalah 
kelas sangat rendah dan rendah, sedangkan kelas kesuburan tanah potensial yang 
ditemukan adalah kelas sangat rendah, rendah dan sedang. Selain perbedaan kelas 
kesuburan tanah, faktor pembatas yang ditemukan juga berbeda-beda. 

Klasifikasi kemampuan kesuburan tanah untuk kelas aktual mempunyai dua 
kelas yang terdiri dari kelas sangat rendah dengan 11 faktor pembatas dan kelas 
rendah dengan 3 kelas faktor pembatas. Sedangkan klasifikasi kemampuan 
kesuburan tanah untuk kelas potensial mempunyai tiga kelas yang terdiri dari kelas 
sangat rendah dengan 3 faktor pembatas, kelas rendah dengan 8 faktor pembatas 
dan kelas sedang mempunyai 6 faktor pembatas. Faktor pembatas untuk kedua 

kelas tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3-8. dan Tabel 4.3-9.  
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Tabel 4.3-8. Kelas kesuburan tanah aktual dan faktor pembatasnya pada satuan peta 
tanah 

No Kelas 
Kesuburan 

Tanah 

Faktor 
Pembatas 

Satuan Peta Tanah 

1. Sangat 
Rendah 

C-organik 112, 128, 135, 136, 137 

  P 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 32, 34, 77, 80, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 95,103, 104, 106, 107, 115, 131, 185, 186, 193 

  P, KB 76 

  pH 30, 39, 40, 42, 45, 52, 58, 64, 65, 99, 108, 110, 113, 118, 119, 127, 133, 
134, 141, 147, 150, 151, 170, 179, 192, 195, 196 

  pH, C-organik, 
P 

123 

  pH, K, KB 46, 162 

  pH, KB 22, 23, 26, 68, 72, 73, 86, 109, 114, 121, 122, 124, 125, 132, 191 

  pH, N, P, KB 164, 165, 166, 167 

  pH, P 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 61, 62, 67, 71, 117, 143, 
144, 145, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 168, 171, 173, 194, 197, 
20, 21, 25, 53, 54, 55, 57, 74, 142, 149, 153, 154, 177 

  pH, P, K, KB 31 

  pH, P, KB 56, 59, 78, 79, 81, 83, 84, 87, 91, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 174, 178, 
180, 181, 183, 184 

2. Rendah pH 28, 33, 41, 42, 43, 51, 60, 182, 187, 188, 189, 190 

  pH, C, P 63, 66, 70, 82, 111, 116, 120, 126, 129, 130, 138, 139, 140, 146, 148, 152, 
169, 176 

  pH, K, KB 27, 29, 47, 50, 75, 172, 175 

 

Tabel 4.3-9. Kelas kesuburan tanah potensial dan faktor pembatasnya pada satuan 
peta tanah 

No Kelas 
Kesuburan 

Tanah 

Faktor 
Pembatas 

Satuan Peta Tanah 

1. Sangat 
Rendah 

KB 22, 24, 26, 29, 31, 46, 47, 55, 56, 59, 68, 69, 72, 73, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 
88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 109, 114, 161, 169, 180, 191 

  P 30, 104, 120, 126, 135, 148, 165, 172, 176, 182, 184, 194, 195, 196, 197 

  P, KB 105, 121, 122, 124, 125, 164, 166, 183 

2. Rendah C-organik 61, 62, 63, 66, 70, 76 

  C-organik, 
KB 

49, 53, 54, 58, 64, 75 

  K 111, 112, 113, 130, 133, 138, 140, 145, 146, 151 

  K, KB 110, 118 

  KB 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 50, 51, 57, 65, 74, 77, 80, 85, 92, 
119, 131, 147, 153, 158, 160, 162, 163, 173, 174 

  P 1, 2, 3, 5, 6, 12, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 60, 99, 108, 115, 116, 117, 
123, 127, 128, 132, 136, 137, 139, 144, 149, 150, 167, 168, 178, 186, 187, 
188, 189, 192 

  P, KB 4, 8, 25, 32, 39, 40, 44, 45, 48, 89, 93, 95, 103, 106, 107, 141, 142, 143, 159, 
170, 171, 175, 177, 181, 185, 190, 193 

  pH, P, KB 7 

3. Sedang C-organik, N, 
KB 

28, 129, 134, 155, 179 

  KB 82 

  pH, C-
organik, N, 

KB 

52, 152, 154, 155, 157 

  pH, C-
organik, N, 
KTK, KB 

67 

  pH, K, KB 71 

  pH, KB 9, 10 



Laporan Penyelidikan Tanah 
Studi Detail Konservasi Sub DAS Brantas Hulu 

 

 

              
 PT. Ika Adya Perkasa 

 
4-58 

 Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan dari kelas kesuburan tanah 

sebelum (Tabel 4.3-8.) dan setelah mendapatkan perlakuan (Tabel 4.3-9) pada 
masing-masing satuan peta tanah yang berbeda. Sebelum mendapatkan perlakuan 
atau pada kelas kesuburan tanah aktual lebih didominasi oleh kelas sangat rendah 
dengan faktor pembatas yang hampir keseluruhan dari semua unsur yang 
berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Namun setelah mendapatkan perlakuan 
kelas kesuburan tanah sangat rendah mulai berkurang menjadi unit yang lebih baik. 
Dengan adanya perlakuan untuk memperbaiki kesuburan tanah, akan dapat 
meningkatkan kelas kesuburan tanah yaitu akan ditemukan kelas yang lebih baik 
pada kelas kesuburan tanah potensial. Terbukti dengan berkurangnya kelas sangat 
rendah dan ditemukannya kelas sedang. Faktor pembatas yang dominan ditemukan 
pada kelas kesuburan tanah aktual adalah reaksi tanah atau pH tanah. Menjadi 
faktor pembatas karena termasuk dalam kelas yang masam dan agak masam 
dengan kisaran pH tanah antara 4,8 – 5,6 untuk kelas masam dan 5,7 – 6,4.. Kelas 
kesuburan tanah potensial juga mempunyai faktor pembatas dominan yaitu pH, 
namun termasuk dalam kelas sedang dengan kisaran pH tanah antara 6,7 – 7,4. 
Karbon organik juga hampir sering ditemukan menjadi faktor pembatas pada kelas 
kesuburan tanah potensial daripada kelas kesuburan tanah aktual, namun harus 
diperhatikan bahwa C-organik menjadi faktor pembatas pada kelas yang sedang. 
Kelas kesuburan tanah rendah dan sangat rendah akan sangat mengganggu 
pertumbuhan tanaman dan akibatnya produktivitas tanah tidak dapat optimal. 
Produktivitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat menghasilkan produksi 
pertanian yang optimal tanpa mengurangi tingkat kesuburan tanahnya. Apabila 
tanah dengan kelas kesuburan tanah yang rendah dan sangat rendah tidak 
dilakukan usaha perbaikan, maka selain produktivitas tanah tidak dapat maksimal, 
produksi tanaman juga rendah dan akibatnya petani akan mengalami kerugian. 
Untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan tersebut, maka petani khususnya di 
sepanjang Sub DAS Brantas Hulu melakukan upaya perbaikan pada faktor-faktor 
pembatas dengan berbagai jalan seperti penambahan kapur, pemberian pupuk dan 
pemberian suplemen atau zat-zat perangsang pertumbuhan tanaman. 

 Faktor pembatas yang dominan adalah reaksi tanah. Untuk meningkatkan 
pH tanah menjadi lebih netral, petani melakukan upaya dengan penambahan kapur. 
Kapur yang diaplikasikan oleh petani di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu adalah 
kapur pertanian dari kelas Dolomit (CaCO3MgCO3). Kapur ini berisi campuran 
magnesium dan kalsium. Jumlah magnesium yang dapat dipertukarkan dari 
sumbernya di dalam tanah ke dalam tanaman lebih rendah daripada kalsium. 
Biasanya petani mengaplikasikan kapur ini sebanyak 6 ton/ha pada saat 
pengolahan tanah sebelum musim tanam. Alasan mengapa kapur diberikan begitu 
banyak adalah disebabkan oleh adanya hidrogen yang dapat dipertukarkan. Ion 
hidrogen yang terjerap akan bergerak ke larutan tanah, apabila ion itu dalam larutan 
tersebut menjadi sedikit. Jumlah yang diberikan tersebut akan dapat menetralkan 
kemasaman aktif dan dapat meningkatkan pH tanah hingga 1,7 unit.  

 Usaha perbaikan untuk faktor pembatas C-organik adalah dengan 
penambahan kompos dan pengembalian sisa panen ke permukaan tanah. Kompos 
yang diaplikasikan biasanya sebanyak 20 ton/ha. Dari jumlah kompos yang 
diaplikasikan tersebut, bila dihitung dengan memperhatikan masukan dari seresah 
yaitu rata-rata 50 kg/ha untuk perkebunan dengan tanaman apel atau rata-rata 100 
kg/ha untuk tegalan dengan tanaman jagung (bila yang dipanen hanya tongkol) dan 
rata-rata 20 kg/ha untuk tanaman semusim atau hortikultura, maka akan dapat 
meningkatkan kadar C-organik sebesar 1%. Untuk faktor pembatas yang lain yaitu 
kandungan N total, P dan K dilakukan dengan cara pemberian pupuk. Pupuk yang 
digunakan oleh petani di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu biasanya adalah pupuk 
majemuk NPK, pupuk urea dan pupuk kandang ayam. Pemilihan jenis pupuk NPK 
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ini dikarenakan menurut pendapat petani pupuk ini lebih kompleks kandungan 
bahan kimianya yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk majemuk NPK yang 
digunakan adalah Rustica complete dengan kadar N – P – K adalah 15 – 15 – 15. 
Jumlah pupuk yang diberikan sebelum tanaman biasanya sebesar 100 kg tiap 
bedengan atau sebesar 2.500 kg tiap hektar. Sedangkan untuk pupuk Urea yang 
diaplikasikan sebesar 1375 kg/ha. Pupuk ini menjadi pilihan petani karena mudah 
didapatkan. Selain pupuk majemuk NPK dan pupuk urea diaplikasikan pula pupuk 
kandang. Pupuk kandang yang dipilih oleh petani adalah pupuk kandang dari ternak 
ayam. Biasanya petani memberikan pupuk ini bersamaan dengan pengolahan 
tanah. Jumlah yang diberikan adalah 15 sak karung tiap bedengan atau sebesar 
18.750 kg tiap hektar. Rata-rata komposisi dari pupuk kandang tercatat sebagai 0,5 
% N, 0,25 % P2O5 dan 0,5 % K2O. Untuk pupuk kandang ayam mempunyai 
komposisi 1,00 % N,  0,80 % P2O5  dan 0,40 % K2O. Dari beberapa pupuk 
diaplikasikan tersebut, maka dapat memperbaiki kadar N, P dan K dalam tanah 
yang dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan N tanah dapat meningkat sebesar 
0,22%, kandungan P tanah meningkat sebesar 8 ppm dan K dapat meningkat 
hingga 0,1 cmol.kg-1. Selain dengan pemberian pupuk, petani juga memberikan zat-
zat perangsang pertumbuhan tanaman dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 
produksi yang optimal. Faktor pembatas yang tersisa yaitu Kapasitas Tukar Kation 
dan Kejenuhan Basa tidak dapat dilakukan perbaikan karena berhubungan dengan 
kation-kation dalam tanah. Namun, dengan adanya perbaikan baik melalui 
pengapuran dan penambahan pupuk, maka dapat diperkirakan pula akan terjadi 
perbaikan pada kedua faktor tersebut. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4.3.1. Peta Sebaran Kesuburan Tanah Aktual (sebelah kiri) dan Potensial 

(sebelah kanan) 
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 Dari beberapa usaha perbaikan tersebut, maka dapat dilihat perubahan yang 

terjadi pada kelas kesuburan tanah potensial (Gambar 4.3.1). Terjadi perbedaan 
dari kelas kesuburan tanah aktual dan potensial. Kelas kesuburan tanah potensial 
lebih menunjukkan kelas yang baik untuk produktivitas tanah. Namun, sebenarnya 
bila dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa 
kesuburan tanah di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu tergolong dalam kelas yang 
tinggi atau subur. Hal ini dibuktikan dengan tingginya produktivitas petani di DAS 
Brantas Hulu. Di dalam pengelasan kelas kesuburan tanah ini, daerah pengamatan 
di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu memang termasuk dalam kelas yang sedang, 
rendah dan agak rendah. Hal ini lebih dipengaruhi oleh rendahnya bahan organik 
atau unsur hara. Unsur hara di daerah ini bila tidak mendapatkan pengolahan 
memang termasuk rendah karena bahan induk daerah ini memang miskin unsur 
hara. Sebagai contoh, rata-rata sebaran kandungan P tanah rendah. Hal ini 
dikarenakan P di dalam tanah mudah difiksasi oleh aluminium yang berada dalam 
tanah. Aluminium ini merupakan salah satu unsur yang membentuk tanah di 
sepanjang Sub DAS Brantas Hulu yaitu dari bahan alofan. Jadi untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, pupuk merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan 
kesuburan tanah. 

 

4.4. ANALISIS KESESUAIAN LAHAN 

4.4.1. Pengantar 

Bab ini mengemukakan hasil interpretasi terhadap data sumberdaya lahan 
yang telah dikumpulkan dalam bentuk kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan 
mengandung pengertian tentang kecocokan dari sebidang lahan untuk penggunaan 
tertentu, sementara evaluasi lahan merupakan proses untuk menaksir tingkat 
kesesuaian lahan tersebut (FAO, 1976). Tujuan dari evaluasi kesesuaian lahan ini 
adalah untuk mendapatkan suatu kerangka yang digunakan sebagai dasar dalam 
membuat suatu model pengelolaan lahan dalam Sub DAS Brantas Hulu serta untuk 
menghindari penggunaan lahan yang salah dan kerusakan sumberdaya lahan. 

Sub DAS Brantas Hulu dicirikan oleh suatu pola penggunaan lahan yang amat 
kontras. Daerah ini meliputi daerah pertanian tanaman semusim, perkebunan, dan 
hutan. Pada beberapa tempat terlihat adanya semak yang menutupi lahan, yaitu 
pada lahan-lahan hutan dan beberapa lahan pertanian. 

Daerah survei sebagian besar adalah daerah alih guna lahan hutan menjadi 
lahan pertanian. Adanya perubahan ekologi ini memberikan dampak pada 
kelangsungan ekologi sumberdaya lahan, kemudian berdampak pada fungsi 
hidrologi DAS. Oleh karena itu, dalam rangka penataan lahan untuk memperbaiki 
fungsi ekologi dan hidrologi DAS, dilakukan evaluasi jenis tanaman yang sesuai di 
daerah survei. Evaluasi lahan dalam laporan ini hanya ditujukan untuk 
mengevaluasi setiap satuan peta tanah (SPT) yang terdapat di daerah survei, untuk 
pengembangan sistem pertanian tumpangsari pohon dalam rangka mengembalikan 
fungsi hidrologi DAS. Beberapa tanaman dievaluasi untuk membuat suatu sistem 
tumpangsari dipilih dari tanaman-tanaman yang saat ini dikembangkan di daerah 
tersebut, meliputi tanaman pangan, tanaman buah-buahan, dan tanaman pohon. 

Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan pada setiap satuan peta tanah untuk 
tiap-tiap tanaman yang diusulkan. Penilaian kesesuaian tanaman ini mengacu pada 
jenis karakteristik lahan dan jenis tanaman yang dievaluasi. Masing-masing 
tanaman memiliki persyaratan tumbuh yang berbeda-beda, sehingga hasil evaluasi 
lahan akan muncul beberapa kelas kesesuaian lahan. 



Laporan Penyelidikan Tanah 
Studi Detail Konservasi Sub DAS Brantas Hulu 

 

 

              
 PT. Ika Adya Perkasa 

 
4-61 

Penilaian kesesuaian lahan dinilai berdasarkan karakteristik lahan dan 
persyaratan tumbuh masing-masing tanaman. Kemudian dilakukan penilaian kelas 
kesesuaian pada tingkat ordo (sesuai = S dan tidak sesuai = N).  

 

4.4.2. Pendekatan Metode 

Dalam menilai kesesuaian lahan ada beberapa cara, antara lain dengan 
perkalian parameter, penjumlahan, atau menggunakan hukum minimum liebig, yaitu 
mencocokkan (matching) antara kualitas lahan dan karakteristik lahan sebagai 
parameter dengan kriteria kelas kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan 
persyaratan penggunaan atau persyaratan tumbuh tanaman atau komoditas lain 
yang dievaluasi. 

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan yang dipakai adalah berdasarkan sistem 
yang telah dikembangkan oleh FAO (1976) dan telah dipakai secara luas dalam 
survei dan penilaian tanah di Indonesia (Puslit Tanah, 1983). Berdasarkan sistem 
klasifikasi ini, tingkat kesesuaian lahan dari suatu lahan ditunjukkan melalui tiga 
kategori kesesuaian lahan, yaitu a). Tingkat order, b). Tingkat kelas, dan c). Tingkat 
sub kelas. 

 
a. Tingkat Order 

Tingkat kesesuaian lahan pada tingkat order merupakan klasifikasi keadaan 
lahan secara umum. Pada tingkat ordo kesesuaian lahan dibedakan antara 
keadaan lahan yang tergolong sesuai (S) dan lahan yang tergolong tidak sesuai 
(N). 

i. Order Sesuai (S) 

Lahan yang dapat digunakan secara lestari untuk suatu tujuan tertentu, 
tanpa atau sedikit resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya, 
keuntungan dari hasil pengelolaan lahan ini akan memuaskan setelah 
diperhitungkan dengan masukan yang diberikan. 

ii. Order Tidak Sesuai (N) 

Lahan mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah 
kegunaannya untuk suatu tujuan tertentu, misalnya dalam segi 
pengawetan tanah, perlu tingkat masukan yang belum terjangkau pada 
saat ini dan sebagainya. 

 
b. Tingkat Kelas 

Kelas kesesuaian lahan merupakan suatu kelas yang menggambarkan tingkat 
kesesuaian lahan dalam tingkat ordo. Kelas-kelas diberi nomor yang berurutan, 
makin besar berarti semakin besar pula penghambatnya. Pada tingkat kelas, 
lahan yang tergolong sesuai dibedakan dalam tiga kelas, yaitu lahan sangat 
sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai marginal (S3). Sedangkan lahan 
yang tidak sesuai tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. 

i. Kelas Sangat Sesuai (S1) 

Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau hanya 
terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang 
bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan secara 
nyata. 
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ii. Kelas Cukup Sesuai (S2) 

Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan 
berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan 
masukan.  

iii. Kelas Sesuai Marginal (S3) 

Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini 
akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan 
masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2.  

iv. Kelas Tidak Sesuai (N) 

Lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai faktor pembatas yang 
sangat berat dan/atau sulit diatasi. 

 
c. Tingkat Sub Kelas 

Kesesuaian lahan pada tingkat sub kelas adalah pembagian lebih lanjut dari 
tingkat kelas, dimana pada tingkat ini ditunjukkan pembatas-pembatas utama 
yang menyebabkan satuan-satuan lahan tersebut mencapai kelas tertentu. 
Tingkat sub kelas ini ditunjukkan dengan huruf kecil dibelakang tanda kelas. 
Beberapa simbol yang dipakai dalam laporan ini adalah : 

tc  : pembatas iklim (suhu, radiasi rendah, tinggi tempat) 
wa  : ketersediaan air 
oa  : ketersediaan oksigen 
rc  : median perakaran 
nr  : retensi hara 
tr  : terrain (pengelolaan lahan) 
eh  : bahaya erosi 
fh  : bahaya banjir 

 

Contoh kelas S3oa yaitu termasuk kelas sesuai marginal dengan subkelasnya 
oa atau ketersediaan oksigen tidak memadai. Dengan perbaikan drainase atau 
perbaikan ketersediaan oksigen yang mencukupi akan meningkatkan kelasnya 
sampai kelas terbaik. 

 

4.4.3. Interpretasi Kesesuaian Lahan 

Penaksiran kesesuaian lahan didasarkan pada sifat lahan dalam satuan peta 
tanah, lalu dibandingkan dengan kriteria penggunaan lahannya. Satuan peta tanah 
yang digunakan dalam penilaian kelas kesesuaian lahan ini berjumlah 166 SPT. 
Selain memperhatikan satuan peta tanah yang tersebar di Sub DAS Brantas Hulu, 
klasifikasi kesesuaian lahan dikelompokkan berdasarkan kelas kemampuan 
lahannya dalam lima kelas kemampuan lahan. Jenis tanaman yang dipilih dalam 
evaluasi ini adalah tanaman-tanaman yang banyak diusahakan di daerah survei, 
yang kemudian dibedakan dalam tiga tipe tanaman, yaitu tanaman kayu-kayuan, 
tanaman buah-buahan dan tanaman budidaya (hortikultura).  
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Di awal disebutkan bahwa evaluasi lahan merupakan suatu penilaian yang 
membandingkan karakteristik lahan dan kriteria (persyaratan) penggunaan 
lahannya. Persyaratan ini dikemukan dalam bentuk sifat lahan secara individual 
misalnya tekstur tanah, pH tanah, relief (kemiringan), tinggi tempat, dan sebagainya. 
Sifat-sifat ini dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Yang menjadi 
persoalan adalah bahwa setiap sifat lahan ini tidak berpengaruh sendiri-sendiri, 
melainkan interaksi antara mereka adalah lebih penting lagi. Persoalan kedua yang 
timbul adalah bahwa bobot dari masing-masing sifat lahan sebagai pembatas 
adalah tidak sama. Oleh karena itu kerangka untuk evaluasi lahan yang dikeluarkan 
oleh FAO mengusulkan adanya kualitas lahan. Kualitas lahan adalah serangkaian 
sifat lahan yang secara spesifik mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk tipe 
penggunaan lahan  tertentu (FAO, 1976). 

 

Tabel 4.4-1.Jenis Tanaman yang Dilakukan Evaluasi Kesesuaian Lahan 

No Nama Lokal Nama Latin

1 Damar Agathis loranthifolia

2 Eukaliptus Eucalyptus grandis

3 Pinus Pinus merkusii

4 Akasia Akasia auriculiformis

5 Sengon Albizia falcata

6 Gelam (Kayu Putih) Melalueca leucadendron

7 Mahoni Mahogani

8 Jati Tectona grandis

9 Cengkeh Eugenia aromatica L.

10 Kopi Robusta Coffea canephora

11 Kelapa Cocos nicifera L.

12 Alpukat Persea americana

13 Apel Pyrus malus

14 Jeruk Cytrus sp.

15 Kelengkeng Euphoria longan LAMK

16 Pepaya Carica papaya L.

17 Petai Parkia speciosa HASSK

18 Strawberi Fragaria vesca LINN

19 Tomat Buah Solanum lycopersicum esculentum MILL.

20 Asparagus Asparagus afficinalis LINN

21 Bawang Merah Allium oscolonicum

22 Bawang Putih Allium sativum LINN

23 Brokoli Brassica oleracea var italica

24 Cabai Capsicum annuum

25 Kailan

26 Kobis Brassica oleracea L.

27 Kentang Solanum tuberosum L.

28 Lettuce

29 Petsai Brassica purpureum

30 Sawi Brassica rugosa FRAIN

31 Wortel Daucus carota  
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4.4.3.1. Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Kawasan Budidaya 

Lahan dalam kelas kemampuan lahan III – IV merupakan lahan yang memiliki 
tingkat kemiringan lahan yang datar agak curam. Tanah-tanah dalam kelas ini 
masih dapat digunakan untuk usaha pertanian semusim dengan memperhatikan 
usaha-usaha pengawetan tanah. Tindakan pengawetan tanah yang perlu dilakukan 
misalnya dengan penanaman dalam strip dan pembuatan teras. 

Pada daerah Sub DAS Brantas Hulu yang termasuk dalam kelas ini, sebagian 
besar telah diusahakan untuk usaha pertanian tanaman semusim, khususnya 
tanaman hortikultura. Oleh karena itu, pada kelas ini dilakukan evaluasi kesesuaian 
lahan untuk tanaman hortikultura. Jenis tanaman yang dilakukan evaluasi lahan 
yaitu, Asparagus (Asparagus afficinalis LINN), Bawang Merah (Allium oscolonicum), 
Bawang Putih (Allium sativum LINN), Brokoli (Brassica oleracea var italica), Cabai 
(Capsicum annuum), Kailan, Kobis (Brassica oleracea L.), Kentang (Solanum 
tuberosum L.), Lettuce, Petsai (Brassica purpureum), Sawi (Brassica rugosa 
FRAIN), dan Wortel (Daucus carota). 

Hasil evaluasi lahan menunjukkan bahwa tanaman hortikultura berada pada 
kelas sesuai (S2) dan sesuai marginal (S3) untuk tumbuh di Sub DAS Brantas Hulu. 
Tanaman yang tergolong dalam kelas sesuai antara lain Kailan, Lettuce, Petsai, 
Sawi, Kentang, dan Wortel. Kemudian Asparagus, Brokoli, Kobis, Cabai termasuk 
dalam kelas sesuai marginal.  

 

Tabel 4.4-2.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Kawasan Budidaya 

157 Pl.4.1 Desa Junrejo

Desa Beji

Desa Junrejo

3 Pl.1.2 Desa Beji

Jeruk, Kelengkeng, Petai, 

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

25 Pl.1.1 Desa Pendem

157 Pl.4.1 Desa Torongrejo

159 Pd.4.2 Desa Torongrejo

Desa Beji

Desa Junrejo

Desa Torongrejo

60 Pd.1.2 Desa Torongrejo

Desa Dadaprejo

Desa Giripurno

Desa Tawangargo

Desa Torongrejo

Kel. Temas

102 Pl.5.2 Desa Oro-oro Ombo

25 Pl.1.1 Desa Pendem

37 Ac.1.1 Desa Dadaprejo

Desa Giripurno

Desa Tawangargo

63 Ac.4.2 Desa Junrejo

11 Pm.1.1 Desa Pandarejo

65 Pm.3.1 Desa Sumberejo

88 Al.1.2 Desa Dadaprejo

Desa Oro-oro Ombo

Kel. Sisir

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan
LokasiRekomendasi Tanaman

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian

58 Ac.5.2

16 Ac.1.2

S3 Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kobis, Kentang, Lettuce, 

Petsai, Sawi, Wortel

Asparagus, Brokoli, Kailan, 

Kobis, Petsai, Sawi

4 Pl.4.2

3 Pl.1.2

4 Pl.4.2

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

III S2 Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, 

Sawi

Lettuce
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 Pada umumnya tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik, 
namun pada kondisi iklim dan daya dukung lahan tertentu permasalahan 
pertumbuhan tanaman mulai nampak. Permasalahan yang paling dominan terjadi di 
Sub DAS Brantas Hulu adalah kekurangan unsur hara, bahaya erosi, dan 
ketersediaan air. Permasalahan kekurangan unsur hara di lahan dapat diatasi 
dengan penambahan unsur hara melalui pupuk organik maupun anorganik, yang 
saat ini semakin berkembang di kalangan petani. Begitu pula dengan permasalahan 
ketersediaan air. Penggunaan mesin pompa air sebagai salah satu bentuk 
mekanisasi pertanian sudah banyak berkembang di kalangan petani Sub DAS 
Brantas Hulu. 

Sub DAS Brantas Hulu yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan 
tidak lepas dari permasalahan bahaya erosi. Oleh karena itu, penggunaan lahan 
untuk lahan pertanian seyogyanya tidak dilakukan di lahan-lahan yang memiliki 
potensi erosi tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembuatan sistem 
teras di lahan-lahan yang agak curam sangat dianjurkan untuk mengatasi 
permasalahan erosi. Upaya ini diharapkan mampu menekan tingkat sedimentasi 
yang hanyut oleh air di lahan.  

 

4.4.3.2. Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Berbasis Buah 
dan Sayuran 

Lahan di Sub DAS Brantas Hulu termasuk dalam areal perkebunan apel. Apel 
merupakan komoditi buah-buahan yang banyak dibudidayakan oleh petani 
setempat. Oleh karena itu, evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dalam lahan 
berbasis buah dan sayuran. Lahan ini umumnya terletak di areal perbukitan dengan 
kelerengan agak landai sampai agak curam.  

Tabel 4.4-3.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Buah-buahan 
dan Sayuran 

S1/S2 Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 60 Pd.1.2 Desa Bulukerto

S2/S1 Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 159 Pi.3.1 Desa Gunungsari

Alpukat, Apel, Lettuce 137 Pm.5.1 Desa Pesanggrahan

Desa Pandarejo

Desa Pesanggrahan

63 Ac.4.2 Desa Mojorejo

87 Al.3.1 Desa Gunungsari

Desa Beji

Desa Pesanggrahan

Desa Bumiaji

Desa Sidomulyo

Strawberi, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 147 Hs.1.2 Desa Tulungrejo

Desa Bulukerto

Desa Pandarejo

65 Pm.3.1 Desa Gunungsari

11 Pm.1.1 Desa Pandarejo

1 Pm.1.2 Desa Tawangargo

Desa Gunungsari

Desa Pesanggrahan

Desa Sidomulyo

Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Desa Giripurno

Jeruk, Kelengkeng, Petai, Kailan, Lettuce, 

Petsai, Sawi

25 Pl.1.1 Desa Torongrejo

Lettuce 16 Ac.1.2 Desa Pandarejo

S3/S3 Alpukat, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

122 Ac.3.1 Desa Gunungsari

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian
Rekomendasi Tanaman

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan
Lokasi

III

S2/S2

Alpukat, Lettuce 37 Ac.1.1

Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 49 Pm.5.2

Lettuce 37 Ac.1.1

S2/S3 Apel, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

1 Pm.1.2

Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Jeruk, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

50 Pm.3.2

Strawberi, Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kobis, Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, 

Wortel

11 Pm.1.1

S3/S2
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Tabel 4.4-4.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Buah-buahan 
dan Sayuran (Lanjutan 1) 

N Pinus 151 Al.5.4 Desa Oro-oro Ombo

S1/S2 Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 158 Pd.1.3 Desa Giripurno

Alpukat, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

92 Pc.5.4 Desa Oro-oro Ombo

Alpukat, Lettuce 91 Ac.5.3 Desa Oro-oro Ombo

Apel, Jeruk, Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kobis, Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, 

Wortel

165 Pd.1.4 Desa Giripurno

131 Pc.1.3 Desa Giripurno

Desa Oro-oro Ombo

Desa Pesanggrahan

139 Hd.1.4 Desa Tulungrejo

123 Ps.1.4 Desa Giripurno

54 Pu.1.4 Desa Tulungrejo

Desa Punten

Desa Tulungrejo

48 Hs.3.3 Desa Gunungsari

117 Ps.5.3 Desa Oro-oro Ombo

116 Pd.5.3 Desa Oro-oro Ombo

Areal Kehutanan

Desa Oro-oro Ombo

90 Ac.1.3 Desa Pandarejo

Areal Kehutanan

Desa Oro-oro Ombo

123 Ps.1.4 Desa Giripurno

145 Pu.3.4 Desa Tulungrejo

144 Pu.2.4 Desa Tulungrejo

Kentang 34 Pd.5.4 Desa Oro-oro Ombo

Kentang, Lettuce, Wortel 14 Hs.3.4 Desa Gunungsari

161 Pc.3.4 Desa Tulungrejo

54 Pu.1.4 Desa Sumbergondo

Desa Gunungsari

Desa Tulungrejo

91 Ac.5.3 Desa Oro-oro Ombo

48 Hs.3.3 Desa Gunungsari

73 Ps.1.3 Desa Giripurno

Ac.1.3 Desa Giripurno

Ac.3.3 Desa Punten

33 Pu.5.4 Kel. Ngaglik

Strawberi, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 145 Pu.3.4 Desa Punten

Jeruk, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian
Rekomendasi Tanaman

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan
Lokasi

55 Pu.3.3

90

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

Lettuce

Pd.5.4

Jeruk, Lettuce

33 Pu.5.4

55 Pu.3.3

Jeruk, Kentang 34

45 Pc.5.3

Apel, Lettuce

IV

S2/S2

Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

 

 

Hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan menunjukkan bahwa tanaman apel 
sangat sesuai untuk ditanam di sistem ini. Tanaman buah yang dapat dipilih selain 
apel adalah Jeruk, Alpukat, Kelengkeng, dan Strawberi. Sistem penggunaan lahan 
ini mengkombinasikan tanaman buah dengan sayuran. Tanaman sayuran yang 
sesuai untuk di tanam di lokasi ini adalah Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel, 
kemudian tanaman yang termasuk dalam kategori sesuai marginal adalah 
Asparagus, Brokoli, Cabai, dan Kobis. 
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Tabel 4.4-5.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Buah-buahan 
dan Sayuran (Lanjutan 2) 

92 Pc.5.4 Desa Oro-oro Ombo

94 Pu.1.3 Desa Punten

165 Pd.1.4 Desa Giripurno

S3/S2 Kelengkeng, Lettuce 32 Pm.5.3 Desa Gunungsari

Desa Bulukerto

Desa Giripurno

Desa Pandarejo

Desa Sumbergondo

120 Pu.5.3 Desa Oro-oro Ombo

Alpukat, Kailan, Petsai, Sawi, Wortel 121 Pm.5.4 Desa Oro-oro Ombo

Desa Bulukerto

Desa Giripurno

Desa Tawangargo

Desa Giripurno

Desa Pandarejo

Desa Bumiaji

Desa Giripurno

Desa Pandarejo

119 Ps.5.4 Desa Oro-oro Ombo

88 Ps.3.4 Desa Tulungrejo

Desa Bulukerto

Desa Giripurno

153 Ac.5.4 Desa Oro-oro Ombo

Desa Gunungsari

Desa Punten

61 Pc.1.4 Desa Giripurno

88 Ps.3.3 Desa Tulungrejo

Desa Bumiaji

Desa Giripurno

Desa Pandarejo

Desa Oro-oro Ombo

Desa Pesanggrahan

Strawberi, Asparagus, Brokoli, Kailan, 

Kobis, Petsai, Sawi

57 Ac.1.4 Desa Giripurno

S2/S2 Eukaliptus, Pinus, Apel, Kailan, Lettuce, 

Petsai, Sawi

13 Pc.1.5 Desa Pandarejo

Desa Bulukerto

Desa Tawangargo

S3/S2 Eukaliptus, Pinus, Jeruk, Kelengkeng, 

Petai, Alpukat, Kailan, Kentang, Lettuce, 

Petsai, Sawi, Wortel

15 Ps.1.5 Desa Pandarejo

Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Eukaliptus, Pinus, Kopi Robusta, Akasia, 

Gelam/Kayu Putih, Cengkeh, Jeruk, 

Kelengkeng, Petai, Strawberi

98 Pu.5.5 Desa Oro-oro Ombo

Pinus, Alpukat, Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kobis, Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, 

Wortel

119 Ps.5.5 Desa Oro-oro Ombo

Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Desa Pandarejo

Eukaliptus, Mahoni, Damar, Pinus, Jeruk 105 Ps.5.6 Areal Kehutanan

72 Pm.1.6 Desa Pandarejo

118 Ps.1.6 Desa Giripurno

Desa Bumiaji

Desa Pandarejo

S3/S3 Pinus 163 Pd.1.7 Desa Bumiaji

10 Pm.1.3

32

Pm.1.3

57 Ac.1.4

166 Ac.3.4

118 Ps.1.7

5 Pm.1.4

5 Pm.1.4

61 Pc.1.4

10

VIII S2/S3 Pinus

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian
Rekomendasi Tanaman

Satuan 

Peta 

Tanah

64 Ac.1.5

Pinus, Apel

12 Pd.1.5

VII S2/S2 Damar, Sengon, Eukaliptus, Mahoni, 

Pinus, Apel

72 Pm.1.5

S3/S3 Eukaliptus, Pinus, Jeruk, Kelengkeng, 

Strawberi, Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kobis, Kentang, Lettuce,

Pm.5.3

VI

S2/S3 Pinus, Apel, Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Bentuk 

Lahan
Lokasi

S3/S3 Alpukat, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Asparagus, Brokoli, Kailan, Kobis, Petsai, 

Sawi

Jeruk, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

IV S2/S3 Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Jeruk, Kelengkeng, Petai, Strawberi, 

Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi

Kelengkeng, Petai, Strawberi, Lettuce

 

Keterangan : Kelas kesesuaian ditampilkan dalam 2 digit huruf dan angka. Secara berurutan 
digit huruf dan angka pertama menunjukkan kelas kesesuaian untuk tanaman 
buah-buahan dan yang kedua sayuran. 
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4.4.3.3. Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Berbasis 
Tanaman Kayu-kayuan, Buah-buahan dan Sayuran 

Lahan di Sub DAS Brantas Hulu yang didominasi oleh lahan-lahan yang agak 
curam sampai curam memiliki potensi erosi yang tinggi, sehingga daya dukung 
lahannya dikelaskan dalam kelas VI. Tanah kelas VI mempunyai penghambat yang 
sangat berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian tanaman semusim. Kondisi 
tanah pada kelas ini harus selalu terjaga dan tidak mengalami kerusakan, sehingga 
permukaan tanah harus selalu tertutup oleh tanaman.  

Sistem agroforestri berbasis kayu-kayuan, buah-buahan, dan sayuran 
mengkombinasikan suatu sistem yang selalu tertutup. Sehingga penggunaan lahan 
dengan sistem ini mampu menekan permasalahan erosi yang sering terjadi. 
Kombinasi tiga tipe tanaman dengan perbedaan tajuk tanaman ini, akan mampu 
menekan laju erosi dan limpasan permukaan yang mungkin terjadi di lahan ini.  

 

Tabel 4.4-6.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Berbasis 
Tanaman Kayu-kayuan, Buah-buahan dan Sayuran 

S2/N/N Pinus 143 Hd.1.5 Desa Tulungrejo

Damar, Sengon, Eukaliptus, 

Mahoni, Pinus

53 Ps.3.5 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus 13 Pc.1.5 Desa Tulungrejo

80 Hp.1.5 Desa Tulungrejo

140 Hd.2.5 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Apel, 

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

148 Ps.2.5 Desa Tulungrejo

Pinus, Alpukat, Lettuce 22 Hc.3.5 Desa Gunungsari

S2/S3/S3 Eukaliptus, Pinus, Jeruk, 

Kelengkeng, Strawberi, 

Asparagus, Brokoli, Cabai, 

Kobis, Kentang, Lettuce,

164 Pd.4.5 Desa Giripurno

S3/S2/S2 Akasia, Eukaliptus, 

Gelam/Kayu Putih, Pinus, 

Strawberi, Kailan, Lettuce, 

Petsai, Sawi

146 Pu.3.5 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Jeruk, 

Kelengkeng, Petai, Alpukat, 

Kailan, Kentang, Lettuce, 

Petsai, Sawi, Wortel

15 Ps.1.5 Desa Tulungrejo

Desa Sumbergondo

Desa Tulungrejo

S2/N/N Pinus 24 Hd.1.6 Desa Tulungrejo

S3/N/N Eukaliptus 7 Hs.1.6 Desa Tulungrejo

VI

S2/S2/S2

Eukaliptus, Pinus, Akasia, 

Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, 

Sawi

S3/S3/S2

Eukaliptus, Pinus, Kopi 

Robusta

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian
Rekomendasi Tanaman

15 Ps.1.5

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan
Lokasi

VII

 
Keterangan : Kelas kesesuaian ditampilkan dalam 3 digit huruf dan angka. Secara berurutan digit huruf 

dan angka pertama menunjukkan kelas kesesuaian untuk tanaman pohon, kemudian 
buah-buahan, dan terakhir sayuran. 
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Hasil evaluasi kesesuaian lahan menunjukkan terdapat 21 tipe penggunaan 
lahan yang direkomendasikan dalam sistem agroforestri ini. Tipe penggunaan lahan 

tersebut terlihat dalam Tabel 4.4-6. Jenis tanaman yang dianalisis kesesuaian 

lahannya, berada pada kelas sesuai  (S2) dan sesuai marginal (S3). Eukaliptus, 
Damar, Sengon, Pinus, dan Akasia termasuk dalam kesesuaian lahan pada kelas 
sesuai, sedangkan Akasia, Cengkeh, Gelam (Kayu Putih), Kopi Robusta, dan 
Mahoni sesuai marginal. Kemudian hasil evaluasi untuk tanaman buah-buahan 
menunjukkan bahwa tanaman Apel sesuai untuk ditanam di Sub DAS Brantas Hulu, 
sedangkan Jeruk, Kelengkeng, Strawberi, dan Alpukat termasuk dalam kelas sesuai 
marginal.  

Kombinasi tanaman hortikultura sebagai tanaman penutup tanah (tanaman 
bawah) dalam sistem ini termasuk dalam kelas sesuai dan sesuai marginal. 
Tanaman yang sesuai dibudidayakan di sistem ini adalah Kailan, Lettuce, Petsai 
dan Sawi. Sedangkan untuk tanaman Kentang, Wortel, Asparagus, Brokoli, Kobis, 
dan Cabai termasuk dalam kelas sesuai marginal. Pada sistem ini kelerengan dan 
bahaya erosi menjadi pembatas untuk pertumbuhan tanaman hortikultura. Sehingga 
kombinasi dengan tanaman pohon sangat dianjurkan pada sistem ini.  

 

4.4.3.4. Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Berbasis Kayu-
kayuan dan Buah-buahan 

 

Sistem agroforestri berbasis kayu-kayuan dan buah-buahan merupakan 
kombinasi tanaman keras di lahan yang berada pada kelas kemampuan lahan VII. 
Lahan pada kelas kemampuan lahan VII merupakan lahan yang sama sekali tidak 
sesuai untuk usaha tani tanaman semusim dan hanya sesuai untuk padang 
penggembalaan atau dihutankan. Kondisi lahan yang berlereng terjal dan tingkat 
bahaya erosi sangat berat apabila ditanami tanaman semusim akan memberikan 
dampak yang buruk. Sehingga penanaman tanaman keras (pohon) sangat 
dianjurkan. 

Hasil evaluasi kesesuaian lahan pada lahan ini menunjukkan bahwa terdapat 
11 tipe kombinasi pohon dan buah-buahan yang dapat diterapkan di tiap satuan 
peta tanah yang sesuai dan sesuai marginal di Sub DAS Brantas Hulu. Kemudian 
pada beberapa satuan peta tanah menunjukkan kelas tidak sesuai untuk pohon 
yang dievaluasi, sehingga dianjurkan untuk menanam tanaman hutan lokal yang 
ada di Sub DAS Brantas Hulu. Faktor pembatas pada kelas tidak sesuai ini adalah 
faktor iklim, yaitu suhu yang terlalu dingin (< 18oC). Tanaman buah-buahan yang 
dievaluasi pada sistem ini termasuk dalam kelas sangat sesuai (Apel), sesuai 
(Jeruk), dan sesuai marginal (Kelengkeng, Strawberi, Petai).  
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Tabel 4.4-7. Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Berbasis 
Tanaman Kayu-kayuan, dan Buah-buahan 

Alpukat, Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

93 Hs.3.2 Desa Tulungrejo

Alpukat, Lettuce 21 Hc.3.2 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Alpukat 21 Hc.3.2 Desa Punten

Eukaliptus, Pinus, Apel 68 Hp.1.1 Desa Bulukerto

Lettuce 21 Hc.3.2 Desa Punten

Pinus, Akasia, Apel 79 Hp.5.2 Areal Kehutanan

Pinus, Damar, Sengon, Jeruk, 

Kelengkeng, Petai, Strawberi

26 Pl.3.1 Desa Gunungsari

Pinus, Eukaliptus, Kopi Robusta, Jeruk, 

Kelengkeng, Petai, Strawberi

100 Hc.3.1 Desa Sumberejo

Desa Punten

Desa Sumbergondo

166 Ac.3.4 Desa Tulungrejo

89 Hs.1.4 Desa Sumbergondo

93 Hc.3.4 Desa Gunungsari

Jeruk, Lettuce 90 Ac.3.3 Desa Gunungsari

Desa Bumiaji

Desa Giripurno

Desa Pandarejo

Desa Sumbergondo

Desa Tawangargo

Desa Pesanggrahan

Kel. Songgokerto

78 Hp.1.3 Desa Pandarejo

95 Hc.1.4 Desa Sumbergondo

139 Hd.1.4 Desa Sumbergondo

Desa Gunungsari

Desa Pandesari

Desa Punten

Kel. Songgokerto

161 Pc.4.4 Desa Torongrejo

54 Pu.1.4 Desa Sumbergondo

Desa Gunungsari

Desa Pandesari

132 Hs.4.3 Desa Pandesari

133 Hc.3.3 Desa Sumberejo

134 Hs.5.4 Kel. Songgokerto

86 Hs.4.4 Desa Pandesari

79 Hp.3.4 Desa Gunungsari

Desa Pesanggrahan

Kel. Songgokerto

Hc.5.4 Kel. Songgokerto

31 Pm.3.3 Kel. Songgokerto

162 Hi.1.4 Desa Torongrejo

Jeruk, Kelengkeng, Petai, Strawberi, 

Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi

96 Hc.5.4 Desa Pesanggrahan

Lettuce 32 Pm.5.3 Kel. Songgokerto

S3/S3 Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

88 Al.3.3 Desa Punten

S2/S3

S2/S2III

96 Hc.5.3S2/S3 Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

48 Hs.3.3

IV N/S3 Asparagus, Brokoli, Kailan, Kobis, Petsai, 

Sawi

S2/S2 Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan
Lokasi

57 Ac.1.4

Rekomendasi Tanaman

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian

76 Hp.1.4

47 Hs.5.3

Kentang, Lettuce, Wortel 14 Hs.3.4

Lettuce
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Tabel 4.4-8. Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Sistem Agroforestri Berbasis 

Tanaman Kayu-kayuan, dan Buah-buahan (Lanjutan) 
 

Eukaliptus, Pinus 46 Hs.5.5 Areal Kehutanan

Eukaliptus, Pinus, Akasia 80 Hp.1.5 Desa Pandarejo

Eukaliptus, Pinus, Akasia, Apel, Kailan, 

Petsai, Sawi

74 Hc.1.5 Desa Bumiaji

Eukaliptus, Pinus, Apel, Jeruk, Asparagus, 

Brokoli, Cabai, Kobis, Kentang, Lettuce, 

Petsai, Sawi

62 Hi.4.5 Desa Torongrejo

Areal Kehutanan

Desa Pesanggrahan

Pinus, Alpukat, Lettuce 22 Hc.3.5 Desa Tulungrejo

Pinus, Apel, Strawberi, Kentang 9 Hs.1.5 Desa Bulukerto

Desa Pandarejo

Pinus, Damar, Sengon, Jeruk, Kentang 27 Hi.1.5 Desa Bulukerto

Desa Torongrejo

Eukaliptus, Pinus 85 Hs.3.5 Desa Gunungsari

Pinus 23 Hc.5.5 Areal Kehutanan

Pinus, Jeruk, Kelengkeng, Kelengkeng, 

Petai, Strawberi, Kentang, Wortel

23 Hc.5.5 Areal Kehutanan

S3/S3 Eukaliptus, Pinus, Kopi Robusta 15 Ps.1.5 Desa Torongrejo

N Hutan Alami 81 Hc.1.6 Desa Tawangargo

83 Hc.3.6 Desa Gunungsari

58 Al.3.6 Desa Tulungrejo

71 Ac.5.6 Desa Pesanggrahan

6 Ac.1.6 Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Desa Giripurno

38 Hd.3.6 Desa Tulungrejo

S2/S1 Eukaliptus, Mahoni, Damar, Pinus, Apel 160 Ps.4.6 Desa Torongrejo

Desa Bumiaji

Desa Tulungrejo

Kel. Temas

Eukaliptus, Mahoni, Damar, Pinus, Jeruk 103 Hs.5.6 Areal Kehutanan

Desa Bulukerto

Desa Giripurno

Desa Pandarejo

Desa Gunungsari

Desa Pandesari

Desa Punten

Desa Tulungrejo

Pinus, Damar, Sengon, Jeruk 27 Hi.1.6 Desa Torongrejo

Eukaliptus, Pinus, Jeruk 138 Hs.4.6 Desa Pandesari

Pinus, Damar, Sengon, Jeruk, 

Kelengkeng, Petai, Strawberi

26 Ac.4.6 Desa Beji

Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Desa Giripurno

Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Desa Pandarejo

Desa Sumbergondo

Eukaliptus, Pinus 92 Hd.1.7 Desa Tawangargo

87 Hc.3.7 Desa Gunungsari

Desa Gunungsari

Desa Tulungrejo

Desa Pesanggrahan

Kel. Songgokerto

19 Hs.3.7

36 Hs.5.7

S3/N

S2/S3

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian

Pinus

S2/S3

S2/S2

S2/N Pinus

Eukaliptus, Pinus, Damar, Sengon

17 Ac.1.7VIII

Rekomendasi Tanaman

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan
Lokasi

Hs.3.6

Eukaliptus 7 Hs.1.6

77 Hp.1.6

Pinus, Apel, Strawberi 20

64 Ac.1.5

Eukaliptus, Pinus, Akasia, Apel

24 Hd.1.6

S2/S2 Damar, Sengon, Eukaliptus, Mahoni, 

Pinus, Apel

VII

N/S3 Hutan Alami

S2/N Pinus

46 Hs.5.5

S2/S3

VI S2/S2

Eukaliptus, Pinus, Jeruk, Asparagus, 

Brokoli, Cabai, Kobis, Kentang, Lettuce, 
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4.4.3.5. Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Kawasan Hutan Lindung 

 

Lahan ini pada umumnya termasuk dalam lahan dengan kelas kemampuan 
lahan VIII. Namun pada kelas kemampuan lahan III - VI yang termasuk dalam areal 
Perum Perhutani dan Tahura disarankan untuk ditanami tanaman kayu-kayuan 
menjadi hutan lindung. Tanah kelas VIII tidak sesuai untuk produksi pertanian, dan 
harus dibiarkan dalam keadaan alami atau dibawah vegetasi alami. Sehingga lahan 
pada kelas ini sangat dianjurkan untuk digunakan sebagai kawasan hutan lindung.  

 

Tabel 4.4-9.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Kawasan Hutan Lindung 

Eukaliptus, Pinus, Akasia 70 Hp.2.1 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Akasia, Apel 70 Hp.3.1 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Apel 152 Hp.3.2 Desa Tulungrejo

Pinus 116 Pl.2.1 Desa Tulungrejo

Apel, Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 78 Hp.1.3 Desa Tulungrejo

76 Hp.1.4 Desa Tawangargo

75 Hp.5.4 Desa Pesanggrahan

90 Ac.1.3 Desa Tulungrejo

134 Hs.5.4 Desa Pesanggrahan

Asparagus, Brokoli, Cabai, Kobis, 

Kentang, Lettuce, Petsai, Sawi, Wortel

84 Hs.2.4 Desa Tulungrejo

Damar, Pinus, Kopi Robusta, Akasia, 

Gelam/Kayu Putih, Cengkeh, Kelapa

84 Hs.2.4 Desa Tulungrejo

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi 144 Pu.2.4 Desa Tulungrejo

142 Hc.1.3 Desa Tulungrejo

52 Hc.2.3 Desa Tulungrejo

141 Hc.2.4 Desa Tulungrejo

135 Hs.2.5 Desa Tulungrejo

85 Hs.3.5 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Akasia 74 Hc.1.5 Desa Tulungrejo

Pinus 9 Hs.1.5 Desa Tulungrejo

Pinus, Akasia, Apel, Lettuce 79 Hp.3.5 Desa Pandesari

Pinus, Apel, Strawberi, Kentang 154 Al.3.5 Desa Tulungrejo

81 Hc.1.6 Desa Tawangargo

82 Hc.5.6 Desa Pesanggrahan

Damar, Sengon, Eukaliptus, Mahoni, Pinus 101 Ac.2.5 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Mahoni, Damar, Pinus 103 Hs.5.6 Areal Kehutanan

77 Hp.1.6 Desa Tawangargo

150 Mc.1.6 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Akasia, Apel 77 Hp.1.6 Desa Tawangargo

Pinus 24 Hd.1.6 Desa Tulungrejo

Desa Pandesari

Desa Tulungrejo

Pinus, Damar, Sengon 27 Hi.1.6 Sumber Brantas

Desa Bulukerto

Desa Tulungrejo

18 Hs.2.6 Desa Tulungrejo

Eukaliptus, Pinus, Kopi Robusta, Akasia, 

Gelam/Kayu Putih, Cengk

124 Mc.5.6 Areal Kehutanan

III S2

IV S2

Kailan, Lettuce, Petsai, Sawi

Lettuce

S3

Pinus, Eukaliptus, Kopi Robusta

Rekomendasi Tanaman

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan

VI S2 Eukaliptus, Pinus

Kelas 

Kesesuaian

VII N Hutan Alami

S2

Eukaliptus, Pinus, Akasia

Pinus, Apel, Strawberi

S3

Lokasi

20 Hs.3.6

Eukaliptus 7 Hs.1.6

Kelas 

Kemampuan 

Lahan
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Tabel 4.4-10.Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Kawasan Hutan Lindung 
(Lindung) 

 

Desa Bumiaji

Desa Sumbergondo

Desa Tulungrejo

Areal Kehutanan

Kel. Songgokerto

83 Hs.1.7 Desa Tulungrejo

Desa Tawangargo

Desa Tulungrejo

109 Ms.2.3 Desa Tulungrejo

Damar, Pinus 28 Mp.5.2 Areal Kehutanan

114 Ms.2.4 Desa Tulungrejo

106 Mc.5.7 Areal Kehutanan

Mp.1.3 Desa Toyomarto

Mp.5.6 Areal Kehutanan

Md.1.6 Desa Pandarejo

Md.1.7 Desa Giripurno

Mi.5.7 Areal Kehutanan

113 Mp.4.1 Desa Pandesari

104 Ms.5.4 Desa Pesanggrahan

110 Ms.3.4 Desa Pandesari

111 Ms.4.3 Desa Pandesari

Areal Kehutanan

Desa Pandesari

92 Hd.1.7 Desa Giripurno

Desa Bulukerto

Desa Sumbergondo

Desa Tulungrejo

149 Ps.2.7 Desa Tulungrejo

129 Ms.4.6 Desa Pandesari

136 Hs.4.7 Desa Pandesari

41 Mp.1.5 Desa Tulungrejo

69 Hi.1.7 Sumber Brantas

107 Ml.1.6 Desa Tulungrejo

130 Mu.2.2 Desa Tulungrejo

17 Ac.1.7 Desa Tulungrejo

128 Mu.2.1 Desa Tulungrejo

Desa Gunungsari

Desa Sumberejo

155 Al.3.7 Desa Tulungrejo

Areal Kehutanan

Desa Pandesari

Akasia, Eukaliptus, Gelam/Kayu Putih, 

Pinus

42 Ms.2.5 Desa Tulungrejo

Akasia, Eukaliptus, Gelam/Kayu Putih, 

Pinus, Kelapa, Kopi Robust

42 Ms.2.5 Desa Tulungrejo

Desa Tulungrejo

Sumber Brantas

40 Ms.2.7 Desa Tulungrejo

30 Ms.5.3 Areal Kehutanan

Desa Pesanggrahan

Eukaliptus, Mahoni, Damar, Sengon, Pinus 99 Mc.4.7 Desa Pandesari

Areal Kehutanan

Desa Pandesari

Desa Bulukerto

Desa Bumiaji

Desa Sumbergondo

Desa Tulungrejo

Sumber Brantas

126 Ms.5.5 Areal Kehutanan

Areal Kehutanan

Desa Pandesari

Ms.4.7112

Kelas 

Kemampuan 

Lahan

Kelas 

Kesesuaian
Rekomendasi Tanaman

Satuan 

Peta 

Tanah

Bentuk 

Lahan

Ms.1.7

43 Ms.5.6

44 Ms.5.7

Eukaliptus, Pinus, Kopi Robusta, Akasia, 

Gelam/Kayu Putih, Cengk

127

Eukaliptus, Pinus, Akasia

39 Ms.2.6

29 Ms.4.4

19 Hs.3.7

56 Ms.1.6

Eukaliptus, Pinus, Akasia

Eukaliptus, Pinus

Hc.1.7

Eukaliptus, Mahoni, Damar, Pinus

108

125

Hc.5.7

S2 Damar, Eukaliptus, Sengon, Akasia, Pinus, 

Mahoni

51

82

8 Mp.1.6

Lokasi

VIII N Hutan Alami

Pinus

Pinus, Damar

S3

Eukaliptus


