


Salah satu aktivitas yang menjadi jiwa dari Perguruan Tinggi adalah riset. Dengan adanya riset
yang kontinyu dan terarah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta
pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan dapat secara simultan dilaksanakan. Oleh
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan dan kualitas
kehidupan manusia, civitas akademi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana (FPB UKSW) tetap teguh berjalan melaksanakan riset yang diharapkan bermanfaat
bagi banyak pihak.

Riset-riset yang telah dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat hanya apabila dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang relevan dan membutuhkannya. Setiap tahunnya FPB UKSW
mengakomodasi hal ini dengan menyediakan platform Konser Karya Ilmiah (KKI): suatu forum
diseminasi hasil-hasil riset yang bersumber dari dana publik. Forum ini tidak saja merupakan
wadah komunikasi ilmiah tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmuwan untuk secara terbuka
membagikan hasil penemuannya yang terlaksana berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Di dalam KKI tahun 2015 kali ini, terdapat 13 karya ilmiah yang telah disampaikan baik oleh
sivitas akademi UKSW maupun non UKSW. Karya ilmiah ini mencakup disiplin ilmu yang
berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang telah disebutkan di awal.

Prosiding ini diterbitkan sebagai bentuk nyata kumpulan hasil penemuan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan para peneliti tersebut di dalam forum KKI 2015. Prosiding sebagai bentuk
publikasi tertulis diharapkan akan menjadi salah satu sumber pengetahuan akurat bagi pihak-
pihak yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Dengan tujuan mulia tersebut,
kami berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan prosiding yang readable dan useable. Namun
demikian, tak ada gading yang tak retak sehingga prosiding ini pun tidak luput dari kekurangan.
Saran dari pembaca diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan di masa yang
akan datang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Salatiga, 01 Juli 2015
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the potential land degradation and landslide
in the area of agricultural land of Boyolali district. The method used in this study was
spatial analysis of the thematic maps of Boyolali districts. This analysis was conducted
using Quantum GIS software version 2.8.2. Relevant data were extracted from the
literature and secondary data from Boyolali District Board of Development Planning.
Spatial analysis was based on the principles of agricultural regional planning as well
as land degradation and landslide-triggering factors. The results were: 1) The relatively
high level of agricultural land use in Boyolali district could be counteracted by the
adequate number of farmers; 2) There was inappropriate land use in the areas with
gradients of 15-40% and > 40% in which the dry land use was not suitable for
agricultural production; 3) There was a conversion of non-production forest into
agricultural land in the areas with gradients of 15-40%, and 4) The improper land use
as well as land conversion had led to land degradation and potential landslide.
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PENDAHULUAN

Karakter fisik lahan akan sangat mempengaruhi
pola pemanfaatan lahan yang selanjutnya juga
berdampak pada pola pengelolaan dan pem-
bangunan wilayah baik dalam skala mikro
maupun makro. Karakteristik fisik Provinsi
Jawa Tengah mempunyai bentuk bervariasi yang
tidak lepas dari proses pembentukannya.
Dampak dari tumbukan lempeng tektonik
adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan
lapisan geologi pembentuk pulau sehingga
membentuk geomorfologi yang bervariasi
seperti dataran landai, perbukitan dan dataran
tinggi. Kondisi geologi yang demikian
menjadikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai

potensi ancaman bencana alam yang patut
diperhatikan lebih lanjut (Anonim, 2105).
Potensi negatif dari profil lahan akan menjadi
bahan pertimbangan dalam upaya pengelolaan
wilayah.

Bentukan lahan, kondisi iklim, jenis tanah, dan
potensi hidrologi yang bervariasi di wilayah
kabupaten Boyolali yang dimanfaatkan sebagai
lahan pertanian sehingga timbul alih fungsi lahan
hutan menjadi lahan pertanian. Alih fungsi lahan
yang tidak sesuai dengan kapasitas atau daya
dukungnya akan berdampak pada kerusakan
lahan. Kerusakan lahan tersebut antara lain erosi
tanah dan timbulnya potensi bencana tanah
longsor. Data Badan Nasional Penanggulangan




