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     S A L I N A N 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
NOMOR   07  TAHUN 2006 

 
TENTANG 

TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU  
KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA  

 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang 
Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk 
Produksi Biomassa; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3501); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4068); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

TENTANG TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU 
KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, 

ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan 
pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman; 

 
2. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk 

menghasilkan biomassa;  
 
3. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah 

yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah; 
 
4. Pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah 

kegiatan pengukuran tingkat kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada suatu 
wilayah/tempat dalam waktu tertentu. 

 
Pasal 2 

 
(1) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa 

meliputi kegiatan identifikasi kondisi awal tanah, analisis sifat dasar tanah, dan 
evaluasi untuk penetapan status kerusakan tanah. 

 
(2) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Menteri ini. 

 
(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 3 
  
Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi 
Bupati/Walikota dalam melakukan pengukuran kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa. 
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Pasal 4 
 
(1) Bupati/Walikota menetapkan kondisi dan status kerusakan tanah di daerahnya 

berdasarkan hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa. 

 
(2) Kondisi dan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diumumkan melalui media massa lokal dan/atau media elektronik dan/atau papan 
pengumuman dan/atau website. 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal   22 Agustus  2006 
   
  Menteri Negara  
  Lingkungan Hidup, 
 
        ttd 
 
 Ir. Rachmat Witoelar. 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan, 
 
         ttd 
 
Hoetomo, MPA. 
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Lampiran 
Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 
Nomor :     07  Tahun 2006 
Tanggal : 22  Agustus  2006 

 
 

TATA CARA PENGUKURAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH 
UNTUK PRODUKSI BIOMASSA 

 
 
I. PENDAHULUAN 

 
Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa disusun 
agar terdapat kesesuaian pemahaman mengenai metodologi dan aspek-aspek yang harus 
ditinjau dalam menetapkan kondisi dan status kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa. Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa perlu dilakukan 
sebagai salah satu upaya pengendalian kerusakan tanah. 
 
Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, 
dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut 
terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi 
biomassa secara normal. Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk 
produksi biomassa ini  hanya berlaku untuk pengukuran kerusakan tanah karena 
tindakan manusia di areal produksi biomassa maupun karena adanya kegiatan lain di 
luar areal produksi biomassa yang dapat berdampak terhadap terjadinya kerusakan 
tanah untuk produksi biomassa.  
 
Kriteria baku yang digunakan untuk menentukan status kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa didasarkan pada parameter kunci sifat dasar tanah, yang mencakup sifat fisik, 
sifat kimiawi dan sifat biologi tanah. Sifat dasar tanah ini menentukan kemampuan 
tanah dalam menyediakan air dan unsur hara yang cukup bagi kehidupan (pertumbuhan 
dan perkembangan) tumbuhan. Dengan mengetahui sifat dasar suatu tanah maka dapat 
ditentukan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa.  
 
Kriteria baku ini dapat digunakan untuk produksi biomassa tanaman semusim maupun 
tanaman keras (perkebunan dan kehutanan). Khusus untuk parameter ketebalan solum 
nilai ambang kritis hanya berlaku untuk tanaman semusim, sedangkan untuk tanaman 
keras (perkebunan dan kehutanan) nilai ambang kritis harus disesuaikan dengan 
kebutuhan jenis tanaman keras tersebut (berdasarkan evaluasi kesesuaian lahan). 
 
Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa disusun 
untuk menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh Bupati/Walikota dalam 
melaksanakan pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang 
berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan. Diharapkan tata cara pengukuran 
kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat digunakan dengan mudah 
oleh Bupati/Walikota dalam menentukan kondisi dan status kerusakan tanah untuk 
produksi biomassa. 
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II. TUJUAN 
 

Tujuan disusunnya tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa ini adalah sebagai pedoman bagi Bupati/Walikota dalam melakukan 
pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa serta untuk 
menentukan kondisi dan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa. 

 
III. RUANG LINGKUP 

 
Ruang lingkup tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah meliputi: 
 
a. identifikasi kondisi awal tanah, dilakukan melalui inventarisasi data sekunder 

dan/atau data primer (termasuk data iklim, topografi, tutupan lahan, potensi sumber 
kerusakan tanah yang bersifat alami, dan akibat kegiatan manusia). Identifikasi 
dilakukan untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan; 

b. analisis sifat-sifat dasar tanah, mencakup pengamatan lapangan maupun analisis 
laboratorium terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sesuai dengan parameter 
yang terdapat dalam kriteria baku kerusakan tanah; 

c. evaluasi untuk menentukan status kerusakan tanah, dilakukan dengan cara 
membandingkan antara hasil analisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku 
kerusakan tanah. 

 
IV. TATA CARA PENGUKURAN 

 
Pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa dilakukan pada 
areal yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagai kawasan untuk produksi biomassa. 
Selanjutnya kawasan untuk produksi biomassa tersebut diidentifikasi untuk mengetahui 
areal-areal yang berpotensi mengalami kerusakan tanah berdasarkan data-data sekunder 
(peta tematik) atau informasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk menetapkan kondisi 
tanah yang perlu verifikasi. 
 
Verifikasi merupakan kegiatan pengamatan di lapangan dan/atau di laboratorium 
dengan tujuan untuk menganalisis sifat dasar tanah yang mengacu pada kriteria baku 
kerusakan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah 
Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi 
Biomassa. Selanjutnya hasil pengamatan lapangan dan/atau hasil analisis di 
laboratorium dievaluasi dengan cara membandingkan dengan kriteria baku kerusakan 
tanah untuk mengetahui status kerusakan tanah. 
 
A. Identifikasi Kondisi Awal Tanah  

Identifikasi kondisi awal tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui areal 
yang berpotensi mengalami kerusakan. 

Identifikasi kondisi awal tanah dilakukan dengan: 
 
1. menghimpun data sekunder untuk memperoleh informasi awal sifat-sifat dasar 

tanah yang terkait dengan parameter kerusakan tanah. Peta tanah dan peta lahan 
kritis biasanya memuat informasi sifat dasar tanah; 

2. menghimpun data sekunder yang terkait dengan kondisi iklim, topografi, 
penggunaan tanah, dan potensi sumber kerusakan; 
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3. menghimpun data sekunder lain yang dapat mendukung penetapan kondisi 

tanah, seperti citra satelit, foto udara, data kependudukan dan  sosial ekonomi 
masyarakat, pengaduan masyarakat; 

4. data dan informasi yang terhimpun kemudian dituangkan di dalam peta dasar 
skala minimal 1:100.000, jika  memungkinkan peta tersebut didigitasi sehingga 
menjadi peta-peta tematik tunggal;  

5. melakukan overlay atau superimpose atas beberapa peta tematik yang telah 
dibuat guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami 
kerusakan tanah. 

 
Data atau peta kondisi tanah tersebut digunakan sebagai informasi untuk melakukan 
verifikasi.  

 
 

B. Analisis Sifat Dasar Tanah 
 

B.1. Pengamatan dan Pengambilan Contoh Tanah 
 

1.  Pengamatan 
 
Pengamatan di lapangan dilakukan untuk parameter erosi air, ketebalan 
solum, kebatuan permukaan, derajat pelulusan air, nilai redoks, subsidensi 
gambut, kedalaman lapisan berpirit, dan kedalaman air tanah dangkal. 

 
2. Pengambilan contoh tanah  

 
Metode pengambilan contoh tanah dilakukan dengan 2 cara yaitu:  
 
a. terusik, menggunakan bor tanah atau membuat profil tanah. Tiap 

lapisan tanah (hingga lapisan pembatas) diambil satu contoh untuk 
kepentingan analisis pH, Daya Hantar Listrik (DHL), porositas total, 
komposisi fraksi, dan penghitungan jumlah mikroba tanah; 

 
b.  tidak terusik, menggunakan ring sampler atau bongkah tanah. 

Digunakan untuk analisis Berat Isi (BI). 
 
Pengambilan contoh tanah secara terusik dilakukan secara zig zag 
memotong garis kontur, dan dilakukan minimal 5 titik yang selanjutnya di 
kompositkan. Sedangkan pengambilan contoh tanah secara tidak terusik 
dilakukan pada Satuan Peta Tanah yang dominan mewakili Satuan Peta 
Tanah tersebut. Pengambilan contoh tanah dilakukan sekali dalam 5 (lima) 
tahun, atau bila terjadi penurunan drastis pada produksi biomassa; 
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B.2.  Analisis Contoh Tanah  

 
1. Parameter untuk Tanah di Lahan Kering 

Tanah di lahan kering adalah tanah yang berada di lingkungan tidak 
tergenang yang pada umumnya merupakan tanah mineral (bukan tanah 
organik). Tanah-tanah ini berada di wilayah beriklim basah maupun 
beriklim kering. Bentuk lahannya dapat beragam dari datar sampai 
bergunung, sehingga proses erosi perlu mendapat perhatian, terutama pada 
lahan yang miring.  

 
1.1. Erosi 

Erosi adalah perpindahan material tanah dari tempat semula ke 
tempat lain terutama disebabkan oleh air sebagai agensia 
pengangkut. 
 
Metode Pengukuran:  
Pengukuran langsung. 
 
Alat: 
Patok erosi  
 
Cara pengukuran: 
Pengukuran erosi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di 
lapangan untuk melihat pengurangan tebal tanah selama periode 
tertentu dengan tahapan sebagai berikut: 

a. tancapkan patok erosi yang telah diberi tera (berskala) ke dalam 
tanah sampai > 50 cm atau sampai mencapai lapisan kontras (bila 
tebal tanah < 50 cm). Patok ditempatkan pada lereng atas, tengah 
dan bawah untuk lahan yang berlereng > 15%. Untuk lereng  < 
15% ditempatkan pada tengah lereng yang representatif; 

b. catat penurunan permukaan tanah secara periodik setiap tiga 
bulan sekali terutama pada musim hujan; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garis kontur 
Titik pengambilan contoh 

Gambar 1.  Pengambilan contoh tanah secara zig zag 
memotong garis kontur dilakukan 5 titik 

1

2 

3 

4 

5 
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c. penghitungan besaran erosi dilakukan dengan menghitung rata-
rata penurunan permukaan tanah dari titik-titik pengamatan per 
satuan waktu yang kemudian diakumulasikan dalam satuan 
waktu 10 tahunan (mm/10 tahun). 

 
1.2.  Ketebalan Solum 

 
Ketebalan solum adalah jarak vertikal dari permukaan tanah sampai 
ke lapisan yang membatasi keleluasaan perkembangan sistem 
perakaran. Lapisan pembatas tersebut meliputi: lapisan padas/batu, 
lapisan beracun (garam, logam berat, alumunium, besi), muka air 
tanah, dan lapisan kontras. 
 
Metode Pengukuran:  
Pengukuran langsung 
 
Alat: 
a. Meteran gulung. 
b. Perangkat pembuat profil tanah (cangkul, sekop, belati). 
 
Cara pengukuran: 
Pengukuran ketebalan tanah dilakukan secara langsung pada profil 
tanah yang mewakili satuan peta tanah (mempunyai keragaman 
morfologi luar) dengan menggunakan meteran, mulai dari 
permukaan tanah sampai ke lapisan pembatas sistem perakaran. 
Pengukuran dilakukan dengan membuat liang persegi empat ukuran 
panjang 200 cm, lebar 100 cm dan kedalaman hingga lapisan 
pembatas, maksimum 180 cm. 

 
1.3.  Kebatuan Permukaan 

 
Kebatuan permukaan adalah persentase tutupan batu di permukaan 
tanah. Batu adalah semua material kasar yang berukuran diameter > 
2 mm.  
 
Metode Pengukuran:  
Pengukuran langsung imbangan batu dan tanah dalam unit luasan 
 
Alat: 
a. Tali/raffia. 
b. Meteran. 

 
Cara pengukuran: 
a. buat petak ukur (sampling area) dengan ukuran 2m x 2m, bagi 

petak tersebut menjadi 16 bagian dengan ukuran 0,5m x 0,5m 
untuk memudahkan pengukuran; 

b. hitung persentase luas sebaran batuan yang ada dalam petak-
petak kecil tersebut dan jumlahkan, kemudian bagi dengan 
jumlah kotak yang ada (16 kotak). 

c. lakukan pengukuran seperti di atas pada 3 tempat yang berbeda 
dan mewakili satuan peta tanah, kemudian rata-ratakan. 
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Gambar 2. Contoh petak ukur 2 x 2 meter. 
 

1.4.  Komposisi Fraksi 
 
Komposisi fraksi tanah adalah perbandingan berat dari pasir kuarsitik 
(50 – 2.000 µm) dengan debu dan lempung (< 50 µm). Tanah tidak 
dapat menyimpan hara dan air bilamana kandungan pasir kuarsanya 
> 80 %. Pasir yang mudah lapuk (vulkanik) yang berwarna gelap 
tidak termasuk dalam definisi ini. Pengamatan ini khusus 
diberlakukan untuk tanah pasiran berwarna keputih-putihan yang jika 
diraba dengan ibu jari dan telunjuk pada kondisi basah terasa kasar 
dan relatif tidak liat atau lekat (untuk memperkirakan kadar pasir 
kuarsitik > 80%). Untuk tanah di luar ketentuan di atas tidak 
diperlukan pengamatan lebih lanjut, cukup dengan perabaan (liat, 
lekat, tidak terasa kasar akibat dominasi pasir). 
 
Metode Pengukuran :  
Gravimetrik 
 
Alat: 
a. Saringan pasir lolos 50 µm atau dapat menggunakan saringan 

tepung. 
b. Timbangan. 
 
Cara pengukuran: 
Pengukuran komposisi fraksi ini dilakukan dengan menghitung 
persentase berat pasir kuarsitik (pasir resisten berwarna pucat yang 
didominasi kuarsa) terhadap berat fraksi total, dengan cara: 
 
a. masukkan 20 gram tanah halus kering mutlak ke dalam panci 

porselin  ( a gram); 
b. tambahkan air 1.000 ml; 
c. kocok sampai terdispensi sempurna; 
d. tuangkan seluruh larutan ke dalam  saringan, bilas sisa tanah 

yang masih menempel di dalam tabung dan masukkan ke dalam 
saringan yang sama; 

2 m 

0,5 m 

2 m 

0,5 m 
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e. pasir yang tertampung dalam saringan dipindahkan ke botol 
timbang dan dikeringkan ke dalam oven/hot plate, setelah kering 
dan dingin berat pasir ditimbang ( b gram). 

 
Berat pasir kering mutlak ( b gram) 

 % pasir = -------------------------------------------   x 100%  
     Berat tanah semula  (a gram) 

 
1.5.  Berat Isi 

 
Berat isi/berat volume (BI) atau kerapatan bongkah tanah (bulk 
density) adalah perbandingan antara berat bongkah tanah dengan 
isi/volume total tanah, diukur dengan metode lilin (bongkah tanah 
dilapisi lilin). Tanah dikatakan bermasalah bila BI tanah tersebut > 
1,4 g/cm³ dimana akar sulit menembus tanah tersebut. 
 
Metode Pengukuran :  
Gravimetrik pada satuan volume 

 
Alat: 
1. Tabung ukur 100 ml. 
2. Pipet ukur 5 ml. 
3. Termometer. 
4. Lilin. 

 
Cara pengukuran: 
1. ambil sebongkah tanah asli (1–2 cm³), ikat dengan benang hingga 

dapat digantung, timbang bongkah tanah ini (a gram). Tentukan 
kadar air tanah tersebut (KA); 

2. cairkan lilin dalam cawan pemanas sampai suhu 60 ºC. Matikan 
api kemudian masukkan bongkah tanah seluruhnya ke dalam lilin 
cair (± 30 detik), angkat dan biarkan sampai lilin membeku. 
Semua permukaan bongkah harus tertutup lilin. Timbang 
bongkah tanah berlilin ini (b gram); 

3. isi tabung ukur (volume 100 ml) dengan air sampai 50 ml (p ml). 
Bongkah tanah berlilin dimasukkan ke dalam air sehingga 
permukaan air naik. Dengan pipet ukur tambah air sampai 
permukaan tepat tanda volume tertentu (q ml). Catat penambahan 
air dari pipet (r ml). 

 
           87  x  a gram 

 B I = ------------------------------------------  g/cm³  
          (100 + KA) x 0,87 x {(q-r-p)-(b-a)} 

 
Keterangan: 
Kadar Air (KA) adalah jumlah air yang ada dalam tanah pada 
saat dilakukan pengukuran. 

 
Cara pengukuran kadar air tanah: 
 
a. timbang tanah yang telah kering dengan cara diangin-

anginkan ke dalam botol timbang (a gram); 
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b. masukkan ke dalam oven 105 ºC selama 48 jam. Selanjutnya 
timbang berat kering tanah tersebut  
(b gram); 

c. kadar air dihitung dengan membandingkan jumlah air yang 
ada (b – a) dengan berat tanah kering mutlak. 

 
            (b – a) 
KA = ----------- x 100% 

                     (a) 
    
      Cara pengukuran lain: 
 

Nilai BI dapat juga didekati dengan ring sampel dari besi stainless 
steel (anti karat, biasanya tinggi 5 cm dan Ø 4,8 cm atau 2 inci) yang 
diketahui volumenya (V= 22/7 X 2,4 X 2,4 X 5 Cm3) dan berat 
kosongnya (a gram), dibenamkan ke dalam tanah dan diiris kelebihan 
tanah pada sisi atas dan bawah ring sampel. Keringkan ring sampel 
berisi tanah tersebut dengan menggunakan oven/hotplate selama 4 
jam pada suhu 105°C atau hingga kering mutlak. Kemudian timbang 
beratnya (b gram). Menghitung nilai BI: 

 
                 (b – a)      

B I  = ------------  g/cm3 

                   V 
Dimana: 
V = Volume ring sample (V=22/7 x 2,4 x 2,4 x 5 cm³) 
 

1.6.  Porositas Total 
 
Porositas total tanah adalah persentase ruang pori yang ada dalam 
tanah terhadap volume tanah. 
 
Metode Pengukuran :  
Perhitungan berat isi (BI) dan berat jenis (BJ) 
 
Alat: 
Piknometer 
 
Cara pengukuran: 
Porositas total tanah diberi indeks n, diukur berdasarkan 
perbandingan berat isi (BI) tanah dengan berat jenis/kerapatan 
partikel (BJ) tanah. 
 

                               BI 
Porositas Total = (1 -  -----) x 100 % 

        BJ  
 
Berat jenis partikel (BJ) atau particle density adalah ukuran 
kerapatan zarah-zarah tanah yang merupakan perbandingan antara 
berat partikel tanah dengan volume partikel tanah, diukur dengan 
piknometer. 
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Pengukuran berat jenis (BJ) 
 

Cara pengukuran: 
 
1. timbang piknometer kosong bersumbat (a gram), isi dengan 

aquades penuh menggunakan botol semprot; 
2. timbang piknometer penuh air (b gram), ukur suhu air saat itu. 

Baca dalam daftar berapa BJ air pada suhu itu (BJ1); 
3. buang air dalam piknometer, bersihkan tetes-tetes air. Tuangi 

alkohol sedikit demi sedikit sampai semua tetes air larut, 
kemudian dibuang. Biarkan piknometer tegak terbuka untuk 
memasukkan contoh tanah seberat kurang lebih 5 gram dengan 
bantuan corong gelas. Pasang sumbat dan timbang piknometer 
berisi tanah ini (c gram); 

4. isi piknometer dengan aquades sampai separuh, tanah diaduk. 
Gunakan kawat pengaduk halus untuk menghilangkan udara 
tersekap dalam tanah. Biarkan piknometer dan isinya semalaman 
dengan sumbat terpasang; 

5. kocok piknometer agar tidak ada gelembung-gelembung udara, 
biarkan sebentar, tambah air suling sampai penuh (hati-hati 
jangan sampai tumpah); 

6. timbang piknometer berisi tanah dan air penuh tersebut (d gram). 
Ukur suhu air saat itu dan lihat berat jenis (BJ2) air pada suhu 
tersebut dari tabel 1 berat jenis (BJ) air pada berbagai suhu. 
 
Menghitung BJ sebagai berikut: 

 
  Berat tanah kering mutlak 

B J = --------------------------------------- 
  Volume total butir-butir tanah  

 
   100 (c – a) x BJ1 x  BJ2 
          = ------------------------------------------------- g/cm³ 
  (100 + KA) x {(BJ2 (b – a) – BJ1 (d-c)} 

 
Tabel 1 : Berat Jenis (BJ) Air Pada Berbagai Suhu 
 

ºC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20 0.998 0.998 0.998 0.998 0.997 0.997 0.997 0.997 0.996 0.996 

30 0.995 0.995 0.995 0.995 0.994 0.994 0.994 0.993 0.993 0.993 

40 0.992 0.992 0.991 0.991 0.991 0.990 0.990 0.989 0.989 0.988 

 
Contoh:  Berat Jenis air pada suhu 28º C adalah 0,996 g/cm³ 

 
1.7.  Derajat Pelulusan Air 

 
Derajat pelulusan air atau permeabilitas tanah adalah kecepatan air 
melewati tubuh tanah secara vertikal dengan satuan cm/jam.  
 
Metode Pengukuran :  
Permeabilitas 
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Alat: 
1. Double ring permeameter atau single ring permeameter. 

Dalam pengukuran ini yang digunakan adalah single ring 
permeameter dengan diameter 3 inchi, ketinggian ring 30 cm. 
Bahan berupa pelat metal dengan ketebalan 3 mm dan ujung 
bawah tajam ke dalam. Ring diberi penutup dengan poros 
menonjol ke luar yang digunakan sebagai tumpuan pukulan 
untuk memasukkan ring tersebut ke dalam tanah. 

2. Palu dengan berat sekitar 2 kg. 
3. Stopwatch. 
4. Meteran plastik/kayu 30 cm. 

Cara pengukuran: 

1. letakkan ring secara vertikal di permukaan tanah yang rata; 
2. benamkan ring ke dalam tanah dengan cara memukul penutup 

ring secara vertikal pada poros tutup ring hingga mencapai 10 
cm. Usahakan agar kontak antara dinding ring dengan tanah 
sangat rapat. Untuk tanah yang dangkal, ring dimasukkan 
sedalam 5 cm; 

3. buat parit mengelilingi ring dengan jarak 10 cm dari ring dan 
kedalaman 5 cm yang dibatasi oleh tanggul di tepi luar parit 
(tinggi tanggul ±10 cm). Tuangkan air ke dalam parit (±10 cm), 
ulangi penambahan air hingga tanah di sekitar ring menjadi 
jenuh; 

4. tuangkan air ke dalam ring hingga mencapai 5 cm dari mulut 
ring, ulangi penambahan air hingga tanah di dalam ring menjadi 
jenuh; 

5. kondisi jenuh ditandai dengan penurunan muka air dalam ring 
lebih lambat dari pada penurunan muka air di luar ring; 

6. untuk pengukuran, tuangkan air ke dalam ring hingga mencapai 5 
cm dari mulut ring;  

7. ukur kecepatan aliran penurunan muka air di dalam ring selama 1 
jam dengan menggunakan stopwacth. Ulangi pengamatan sampai 
ditemukan angka yang tetap minimal 2 kali pengukuran terakhir; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Contoh pengukuran derajat pelulusan air 
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2. Parameter untuk Tanah di Lahan Basah 
 
Tanah di lahan basah (rawa) adalah tanah yang berada dalam lingkungan 
yang selalu tergenang air, sehingga lingkungan tersebut senantiasa bersifat 
reduktif. Oleh karena karakteristik lingkungan yang demikian maka pada 
lahan basah dapat dijumpai tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah 
yang berkembang dari hasil penumpukan bahan organik yang diluruhkan 
oleh produksi biomassa hutan hujan tropika. Disamping tanah gambut, di 
rawa juga dijumpai tanah aluvial (mineral), bila lingkungan pengendapan 
bersuasana marine tanah mineral tersebut dapat mengandung bahan 
sulfidik, seperti mineral pirit (FeS2). Pembukaan rawa pada umumnya 
dilakukan dengan membuat saluran drainase untuk menurunkan 
permukaan air dan memperbaiki aerasi tanah. Akibatnya jika tanah 
tersebut merupakan tanah gambut maka akan terjadi subsidensi yaitu 
penurunan permukaan gambut. Jika tanah tersebut merupakan tanah 
mineral yang berpirit, maka akan terjadi oksidasi pirit yang menyebabkan 
keasaman ekstrim (pH < 3,5). 

 
2.1.  Subsidensi Gambut 

 
Subsidensi gambut adalah laju penurunan permukaan tanah gambut 
akibat adanya saluran drainase pada pembukaan lahan, dihitung 
dengan satuan tebal (cm) untuk tiap satuan waktu (tahun). Tanah 
gambut yang dibuka menyebabkan terhentinya proses penumpukan 
gambut. Tanah gambut dikatakan rusak bila kumulatif penurunan 
muka gambut > 35 cm/5 tahun. 
 
Metode Pengukuran :  
Pengukuran langsung 

 
Alat: 
Patok subsidensi. 
 
Cara pengukuran: 
 
a.  pancangkan patok subsidensi (tongkat kayu tahan lapuk, seperti 

kayu ulin) yang bertera (berskala) secara permanen ke dalam 
tanah sampai mencapai dasar yang stabil (di atas  muka air tanah 
ladung); 

b.  tentukan titik nol pada patok susidensi yang menandakan batas 
permukaan gambut; 

c.  amati dan catat secara periodik penurunan muka gambut per 5 
tahun. 

 
2.2. Kedalaman Lapisan Berpirit 

 
Kedalaman lapisan berpirit adalah posisi mulai ditemukan lapisan 
berpirit atau material sulfidik dari permukaan tanah. Material sulfidik 
adalah senyawa ferosulfida (FeS2) yang stabil dalam kondisi reduktif 
dan dapat terurai pada kondisi oksidatif. Bila lapisan ini dijumpai 
pada kedalaman < 25 cm dari permukaan tanah, berpotensi 
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membahayakan pertumbuhan tanaman karena tanah tersebut akan 
teroksidasi. 
 
Identifikasi tanah berpirit dilakukan dengan menggunakan oksidator 
kuat (H2O2 30 - 40% teknis). 
 
Metode Pengukuran :  
Reaksi oksidasi dan pengukuran langsung 
 
Alat: 
pH meter atau pH-stick 

 
Cara identifikasi material berpirit: 
 
a. timbang sekitar 5 gram contoh tanah dan letakkan dalam cawan 

plastik volume 50 ml, tambahkan secara hati-hati 10 ml H2O2 
30%, biarkan ± 15 menit; 

b. aduk menjadi suspensi homogen. Untuk memastikan 
kesempurnaan reaksi, tambahkan lagi 10 ml H2O2 tadi, biarkan 
lagi selama ± 15 menit, tambahkan air suling 20 ml dan aduk; 

c. ukur pH. Jika menggunakan pengukur pH, pengukuran dilakukan 
dalam suspensi. Jika memakai pH stick, pengukuran dilakukan 
dalam cairan jernih di atas suspensi yang mulai mengendap; 

d. bahan tersebut mengandung pirit, jika pH < 2,5. 
 

Indikator lain 
 
Menggunakan tongkat yang diolesi dengan cat warna yang 
mengandung Pb. Tancapkan tongkat ke dalam tanah dan biarkan 
selama 24 jam. Keberadaan pirit ditandai dengan adanya perubahan 
warna cat pada tongkat menjadi kehitaman. 

 
2.3. Kedalaman Air Tanah Dangkal 

 
Kedalaman air tanah dangkal adalah tinggi permukaan air di dalam 
tanah, yang diukur dari permukaan tanah. Jika air tanah > 25 cm 
pada musim hujan dapat dipakai sebagai tanda bahwa rawa 
mengalami oksidasi sehingga akan menyebabkan terjadinya 
penurunan muka gambut dan atau keasaman tanah (pH < 3,5). 
 
Metode Pengukuran :  
Pengukuran langsung 
 
Alat: 
a. Meteran gulung. 
b. Meteran kayu/lipat. 

 
Cara pengukuran: 
 
Kedalaman air tanah dangkal dapat diukur langsung di lapangan, 
umumnya pada liang bor untuk diskripsi tanah. Kedalaman air tanah 
dangkal diukur dari permukaan tanah sampai permukaan air tanah 
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(cm). Bila terdapat genangan, maka tebal genangan diukur dari 
permukaan genangan sampai permukaan tanah (cm). 

 
3. Parameter untuk Tanah di Lahan Kering dan Tanah di Lahan Basah 

 
3.1.  pH Tanah  

 
pH adalah tingkat keasaman tanah yang dicerminkan oleh 
konsentrasi H+ dalam tanah. Nilai pH menjadi bermasalah jika  pH < 
4,5 atau > 8,5 untuk tanah di lahan kering dan pH < 4,0 atau > 7,0 
untuk tanah di lahan basah.  

 
Metode Pengukuran :  
Potensiometrik 
 
Nilai pH dihitung berdasarkan nilai logaritmatik negatif dari 
konsentrasi H+ 

 
pH = - log [H+] 

 
pH tanah diukur dengan metode pengukuran secara potensiometrik 
dengan menggunakan pH-meter atau pH-stick skala 0,5. 

 
Alat:  
pH meter atau pH-stick 

 
Cara pengukuran: 
 
a. campur 5 gram contoh tanah dengan 12,5 ml aquades (bila tidak 

ada aquades, dapat menggunakan air minum kemasan, atau air 
sumur yang layak minum dengan pH antara 6-7); 

b. aduk sampai larut hingga tercampur dengan baik, kemudian 
biarkan selama 15 menit; 

c. ukur pH dengan pH meter yang telah dikalibrasi, atau dengan pH 
stick (sekurang-kurangnya dengan 3 warna banding). 

 
3.2.  Daya Hantar Listrik (DHL)  

 
Nilai DHL adalah pendekatan kualitatif dari kadar ion yang ada di 
dalam larutan tanah, di luar kompleks serapan tanah. Semakin besar 
kadar ionik larutan akan semakin besar DHL-nya. DHL dinilai 
dengan satuan mS/cm atau µS/cm, pada suhu 25º C. Nilai DHL > 4 
mS mengkibatkan akar membusuk karena terjadi plasmolisis. 
 
Metode Pengukuran :  
Tahanan listrik 
 
Alat: 
EC meter 
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Pengukuran DHL dilakukan dengan melihat tahanan listrik di dalam 
larutan tanah, menggunakan alat ukur Electrical Conductivity meter 
(EC-meter). 
 
Cara kerja pengukuran DHL: 
 
a. campur 5 gram contoh tanah dengan 12,5 ml aquades (aquades 

dapat diganti dengan air sumur atau air mineral dalam kemasan, 
dengan syarat nilai DHL air tersebut < 100 µS/cm); 

b. aduk sampai larut hingga tercampur dengan baik, biarkan 
mencapai keseimbangan sekurang-kurangnya 30 menit; 

c. ukur DHL dengan memasukkan elektroda ke dalam larutan 
sampai kedua kutub metal terendam air. Setelah itu baca nilainya 
(bila < 1 mS baca dengan satuan µS/cm).  

 
3.3. Nilai Redoks (Eh) 

 
Nilai redoks adalah suasana oksidasi-reduksi tanah yang berkaitan 
dengan ketersediaan atau ketidaktersediaan oksigen di dalam tanah. 
Jika nilai Eh < 200 mV berarti suasana tanah reduktif  (tanah di lahan 
kering), bila nilai Eh > - 100 mV pirit dapat teroksidasi (tanah 
berpirit di lahan basah), dan bila nilai Eh > 200 mV gambut dapat 
teroksidasi/ terdegradasi. 
 
Pengukuran nilai redoks menggunakan pH meter yang mempunyai 
teraan redoks dan elektroda platina. Pengukuran hanya dilakukan 
pada tanah tergenang lama/alamiah (stagnasi), pada tanah di lahan 
basah maupun di tanah di lahan kering. 
 
Metode Pengukuran :  
Tegangan listrik 

 
Alat: 
1. pH meter. 
2. Elektroda platina. 

 
Cara pengukuran: 
 
a. masukkan elektroda secara perlahan-lahan langsung ke dalam 

tanah yang akan diukur; 
b. putar tombol teraan dari pH ke Eh, tunggu nilai mV yang muncul 

menjadi stabil tanpa mengusik elektroda yang ditancapkan ke 
dalam tanah tersebut; 

c. bila telah stabil sampai 1-2 menit, baca nilai yang tertera (untuk 
mencapai nilai stabil, waktu yang diperlukan > 30 menit untuk 
tiap contoh). 

 
Catatan : 
 
Suasana oksidatif umumnya terjadi apabila nilai redoks > 300 mV 
dan dikatakan tereduksi bila < 200 mV. Ekstrim reduksi kuat dapat 
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mencapai < -250 mV, yang mengindikasikan keberadaan gas metan 
(CH4). 
 
Taraf reduksi dapat juga ditera dengan menggunakan larutan αα 
bypiridil 1% (dalam alkohol 96%) yang sensitif terhadap keberadaan 
ion fero. Bila tetesan larutan indikator ini menimbulkan warna merah 
pada contoh tanah, maka tanah tersebut menunjukkan taraf reduksi 
tinggi (< 100 mV). 

 
3.4.  Jumlah Mikroba Tanah 

 
Jumlah mikroba tanah adalah total populasi mikroba di dalam tanah 
yang diukur dengan colony counter. Pada umumnya jumlah mikroba 
normal adalah 107 cfu/g tanah. Tanah dikatakan rusak bila jumlah 
tersebut < 102 cfu/g tanah baik untuk di lahan kering maupun di 
lahan basah. Pengukuran ini sulit untuk dilaksanakan di lapangan, 
untuk itu pengukuran parameter ini hanya dilakukan pada kondisi 
spesifik, misalnya tanah tercemar limbah B3. 
 
Metode Pengukuran :  
Plating technique 
 
Alat: 
a. Tabung reaksi. 
b. Cawan petri yang sudah berisi media nutrien agar. 
c. Colony counter. 

 
Cara pengukuran:  
 
a. timbang contoh tanah 1 gram, masukkan ke dalam tabung reaksi 

berisi 99 ml aquades steril, kocok hingga tercampur. Siapkan 
tabung reaksi untuk ulangan dan pengencer larutan tanah induk. 
Tuangkan berbagai volume larutan ke dalam tabung reaksi yang 
telah berisi 50 ml aquades steril, setelah itu volume dibuat 100 ml 
dengan menambahkan aquades steril dengan tingkat pengenceran 
10², 10³, 104, 105, dan 106; 

b. tuangkan masing-masing larutan sebanyak 0,1 ml di atas cawan 
petri yang telah diisi media nutrien agar secara aseptik dan 
ratakan. Inkubasikan sekitar 1 minggu sampai kemunculan 
koloni; 

c. hitung koloni dengan colony counter; 
d. pilih populasi yang memiliki jumlah koloni antara 20 – 300 

koloni/cawan petri tanpa ada spreader. Kalikan dengan tingkat 
pengenceran dari masing-masing populasi yang terpilih 
(memenuhi syarat). Nilai rata-rata dari seluruh populasi 
merupakan populasi per jumlah mikroba tanah. 

 
C. Evaluasi Untuk Penetapan Status Kerusakan Tanah 

 
Setelah dilakukan identifikasi kondisi awal tanah, analisis sifat dasar tanah, 
selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan rusak 
tidaknya suatu lokasi tanah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah. Evaluasi 
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dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sifat dasar tanah sebagaimana 
yang tercantum dalam tabel evaluasi kerusakan tanah di bawah ini. Tabel evaluasi 
kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air adalah tabel 2, tabel evaluasi 
kerusakan tanah di lahan kering tabel 3, dan tabel evaluasi kerusakan tanah di 
lahan basah adalah tabel 4. 
 

Tabel 2 : Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air 
 

Ambang Kritis Erosi 
(PP 150/2000) 

Besaran erosi  
Tebal Tanah 

(mm/10 tahun) (mm/10 tahun) 

 
Melebihi/Tidak 

 
< 20 cm 

 
> 0,2 - < 1,3 

  

 
20 - < 50 cm 

 
1,3 - < 4 

  

 
50 - < 100 cm 

 
4,0 - < 9,0 

  

 
100 – 150 cm 

 
9,0 – 12 

  

 
> 150 cm 

 
> 12 

  

 
Tabel 3 : Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering 

 
 

No. 
 

Parameter 
Ambang Kritis 
(PP 150/2000) 

Hasil 
Pengamatan/ 

Analisa 

 
Melebihi/Tidak 

 
1. 

 
Ketebalan Solum 

 
< 20 cm 

 
cm 

 

 
2. 

 
Kebatuan Permukaan 

 
> 40 % 

 
% 

 

 
3. 

 
Komposisi Fraksi 

 
< 18 % koloid; 
> 80 % pasir 
kuarsitik 

 
% 
% 

 

 
4. 

 
Berat Isi 
 

 
> 1,4 g/cm3 

 
g/cm3 

 

 
5. 

 
Porositas Total 
 

 
< 30 % ; > 70 % 

 
% 

 

 
6. 

 
Derajat Pelulusan air 

 
< 0,7 cm/jam; 
> 8,0 cm/jam 

 
cm/jam 

 

 
7. 

 
pH (H2O) 1 : 2,5 
 

< 4,5 ; > 8,5   

 
8. 

 
Daya Hantar Listrik /DHL 

 
> 4,0 mS/cm 

 
mS/cm 

 

 
9. 

 
Redoks 
 

 
< 200 mV 

 
mV 

 

 
10. 

 
Jumlah Mikroba 
 

 
< 102 cfu/g tanah 

 
cfu/ g tanah 
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Tabel 4 : Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah 
 

 
No. 

 
Parameter Ambang Kritis 

(PP 150/2000) 
Hasil Pengamatan/ 

Analisa 

 
Melebihi/Tidak 

 
 

1. 
 
Subsidensi Gambut 
di atas pasir kuarsa 

 
> 35 cm/tahun 
untuk ketebalan 
gambut ≥ 3 m atau 
10 % /5 tahun 
untuk ketebalan 
gambut < 3 m 

 
cm 

 

 
2. 

 
Kedalaman Lapisan 
Berpirit dari 
permukaan tanah 

 
< 25 cm dengan pH 
≤ 2,5 

 
cm 

 

 
3. 

 
Kedalaman Air 
Tanah dangkal 

 
> 25 cm 

 
cm 

 

 
4. 

 
Redoks untuk tanah 
berpirit 

 
> - 100 mV 

 
mV 

 

 
5. 

 
Redoks untuk 
gambut 

 
> 200 mV 

 
mV 

 

 
6. 

 
pH (H2O) 1 : 2,5 
 

 
< 4,0 ; > 7,0 

  

 
7. 

 
Daya Hantar 
Listrik/DHL 

 
> 4,0 mS/cm 

 
mS/cm 

 

 
8. 

 
Jumlah mikroba 

 
< 102 cfu/g tanah 

 
cfu/g tanah 

 

 
Apabila salah satu ambang parameter terlampaui, maka tanah dikatakan rusak. 
Selanjutnya hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan status kerusakan 
tanah.  
 
Dari hasil evaluasi tersebut Bupati/Walikota selanjutnya menetapkan status 
kerusakan tanah yang kemudian diumumkan pada masyarakat. Hasil evaluasi juga 
digunakan untuk verifikasi atau updating status kerusakan tanah pada setiap 
satuan peta kerusakan tanah yang telah disusun sebelumnya. Updating ini 
dilakukan setiap 5 tahun atau bilamana terjadi kerusakan (deterioration) dalam 
waktu yang lebih singkat. 
 

D. Bagan Alir Pengukuran Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa 
 
Untuk memudahkan pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa dapat menggunakan bagan alir  (Gambar 4). 
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Gambar 4.  Bagan alir tata cara pengukuran kerusakan tanah untuk 

produksi biomassa 
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