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ABSTRAK
Erosi merupakan proses terangkutnya lapisan tanah atau sedimen karena tekanan yang
ditimbulkan oleh gerakan angin atau air pada permukaan tanah atau dasar perairan. DAS
Tarusan merupakan salah satu dari 8 DAS kritis di Sumatera Barat. Erosi terjadi karena
meningkatnya konsentrasi aktivitas di bagian hulu ketika curah hujan tinggi dan DAS tidak
dapat mengontrol fungsi tata air dengan baik sehingga berdampak pada bagian hilir dalam
bentuk penumpukan sedimentasi. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan pemodelan tingkat
bahaya erosi sebagai langkah preventif untuk mengurangi pengaruh negatif dari erosi yang
mungkin diprediksi. Salah satu model untuk memprediksi erosi yaitu USLE (Universal Soil
Loss Equation). Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya tingkat bahaya erosi
yang terjadi di DAS Tarusan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Kecamatan Koto XI
Tarusan termasuk daerah yang memiliki tingkat bahaya erosi sangat tinggi dengan total
erosi yang terjadi adalah sebesar 32405,10 ton/ha/th dan luas sebesar 8969,02 ha. Tingkat
bahaya erosi tinggi ini terdapat pada bagian tengah hingga hilir DAS. Hal ini disebabkan
karena daerah tersebut berada pada kelerengan 35 – 50% (agak curam) dan >50% (sangat
curam), serta memiliki nilai erodibilitas tanah yang paling besar yaitu 0,31. Tingkat bahaya
erosi rendah dengan nilai TBE <1,0 dan luas sebesar 12793,21 ha banyak terdapat pada
bagian hulu dan hilir DAS. Daerah yang memiliki kelerengan curam serta memiliki curah
hujan tinggi dan kepekaan tanah yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya erosi yang
semakin besar.
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