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DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TERHADAP 

A. Pendahuluan 

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianug

kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang wajib 

dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariaannya karena memberikan 

manfaat serba guna kepada umat manusia. Oleh karena itu hutan dikuasai oleh 

negara dan diselenggarakan untuk sebesar

generasi sekarang maupun yang mendatang.

Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem penyangga kehidupan dan sumber 

kemakmuran rakyat, cenderung mengalami degradasi, baik kualitas maupun 

luasannya seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

dalam waktu 20 tahun ini telah menimbulkan dampak yang cukup luas, yang 

menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial

Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya 

penegakan hukum, pembukaan hu

(pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran 

dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi

yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab 

pengguna hutan lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Laju Deforestasi di Indonesia Kurun Waktu 2000

 

DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TERHADAP FUNGSI HIDROLOGI

 

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianug

kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang wajib disyukuri, di

dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariaannya karena memberikan 

manfaat serba guna kepada umat manusia. Oleh karena itu hutan dikuasai oleh 

negara dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi 

sekarang maupun yang mendatang. 

Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem penyangga kehidupan dan sumber 

kemakmuran rakyat, cenderung mengalami degradasi, baik kualitas maupun 

seperti yang terlihat pada Gambar 1.  Proses degradasi sumberdaya hu

dalam waktu 20 tahun ini telah menimbulkan dampak yang cukup luas, yang 

menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial

Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya 

penegakan hukum, pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain 

(pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran 

dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh pemerintah dan 

pengguna hutan lainnya. 

Gambar 1. Grafik Laju Deforestasi di Indonesia Kurun Waktu 2000
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HIDROLOGI 

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 

disyukuri, dikelola dan 

dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariaannya karena memberikan 

manfaat serba guna kepada umat manusia. Oleh karena itu hutan dikuasai oleh 

besarnya kemakmuran rakyat bagi 

Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem penyangga kehidupan dan sumber 

kemakmuran rakyat, cenderung mengalami degradasi, baik kualitas maupun 

Proses degradasi sumberdaya hutan 

dalam waktu 20 tahun ini telah menimbulkan dampak yang cukup luas, yang 

menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial-politik. 

Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya 

tan untuk keperluan pembangunan lain 

(pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran 

dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi 

eh pemerintah dan 

Gambar 1. Grafik Laju Deforestasi di Indonesia Kurun Waktu 2000-2005 



 

 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan 

Indonesia, tercatat Kebakaran hutan tahun 1997/1998 menyebabkan 

juta hektar kawasan hutan dan

0,1 – 0,25 juta Ha terjadi di kawasan hutan Indonesia. Berbagai kajian 

dampak kebakaran hutan terhadap berbagai aspek (ekologi, ekonomi, kesehatan, 

satwa, udara dan pemanasan global) telah dilakukan oleh para peneliti dan lembaga 

terkait, sebagai penambah wacana akan dampak kebakaran hutan

makalah ini akan sajikan sebuah kajian mengenai dampak kebakaran hutan 

dari segi ekologi khusu

hidrologi). 

 

B. Siklus Hidrologi 

Siklus hidrologi yang terjadi berkaitan dengan gerakan

perubahan fase air dalam suatu lingkungan, proses yang terjadi ini 

diilustrasikan seperti Gambar 2.

 

 

 

 

 

 

 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan 

tercatat Kebakaran hutan tahun 1997/1998 menyebabkan 

juta hektar kawasan hutan dan hampir tiap tahun kejadian kebakaran hutan 

terjadi di kawasan hutan Indonesia. Berbagai kajian 

dampak kebakaran hutan terhadap berbagai aspek (ekologi, ekonomi, kesehatan, 

, udara dan pemanasan global) telah dilakukan oleh para peneliti dan lembaga 

, sebagai penambah wacana akan dampak kebakaran hutan

makalah ini akan sajikan sebuah kajian mengenai dampak kebakaran hutan 

dari segi ekologi khususnya terhadap fungsi hutan terhadap tata kelola air (fungsi 

yang terjadi berkaitan dengan gerakan-gerakan masa dan 

perubahan fase air dalam suatu lingkungan, proses yang terjadi ini 

Gambar 2. 

 

Sumber : http://www.2.bp.blogspot.com

Gambar 2. Siklus Hidrologi 
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Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan 

tercatat Kebakaran hutan tahun 1997/1998 menyebabkan hilangnya 4,8 

kebakaran hutan seluas 

terjadi di kawasan hutan Indonesia. Berbagai kajian mengenai 

dampak kebakaran hutan terhadap berbagai aspek (ekologi, ekonomi, kesehatan, 

, udara dan pemanasan global) telah dilakukan oleh para peneliti dan lembaga 

, sebagai penambah wacana akan dampak kebakaran hutan ini maka dalam 

makalah ini akan sajikan sebuah kajian mengenai dampak kebakaran hutan ditinjau 

hutan terhadap tata kelola air (fungsi 

gerakan masa dan 

perubahan fase air dalam suatu lingkungan, proses yang terjadi ini dapat 

Sumber : http://www.2.bp.blogspot.com 



 

 

Uap air hasil proses evaporasi dan evapotranspirasi

akan menjadi awan, kemudian 

menjadi presipitasi (presipitasi = yang diendapkan atau dijatuhkan), bisa dalam 

bentuk salju, hujan es, hujan, dan embun. Air hujan yang jatuh kadang

tertahan oleh tajuk (ujung

sebagainya. Proses ini 

tergantung dari jenis tanaman, tingkat pertumbuhan, tetapi biasanya berkisar 1 mm 

pada hujan-hujan pertama. Kemudian sekitar 20% pada hujan

Air hujan yang mencapai tanah, sebagian berinfiltrasi (menembus permukaan 

tanah), sebagian lagi menjadi aliran air di atas permukaan (

terkumpul pada saluran. Aliran air ini disebut s

besar menjadi aliran air bawah permukaan (

Dan sebagian lagi akan me

berada dalam pori-pori tanah disebut air 

tanah/soil moisture 

(mengalir vertikal) mencapai air tanah. 

kondisi tertentu pada akhirnya 

storage (simpanan air yang di

sebagainya untuk mencari tempat 

Sirkulasi air yang berpola siklus 

dan kembali ke atmosfir melalui 

Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi 

tersebut dapat berjalan secara kontin

hidrologi ini adalah sebagai berikut :

(1) Evaporasi/Transpirasi

Permukaan molekul

molekul air tersebut dan kemudian terlepas dan mengembang sebagai uap air 

yang tidak terlihat di atmosfir. 

laut, di daratan, di sungai, di tanaman 

menguapnya air (penguapan) inilah yang dikenal sebagai evaporasi ataupun 

 

proses evaporasi dan evapotranspirasi pada ketinggian tertentu 

akan menjadi awan, kemudian karena beberapa sebab awan akan berkondensasi 

menjadi presipitasi (presipitasi = yang diendapkan atau dijatuhkan), bisa dalam 

bentuk salju, hujan es, hujan, dan embun. Air hujan yang jatuh kadang

tertahan oleh tajuk (ujung-ujung daun), oleh daunnya sendiri atau oleh bangunan dan 

ini disebut intersepsi. Besarnya intersepsi pada tanaman, 

tergantung dari jenis tanaman, tingkat pertumbuhan, tetapi biasanya berkisar 1 mm 

hujan pertama. Kemudian sekitar 20% pada hujan-hujan berikutny

Air hujan yang mencapai tanah, sebagian berinfiltrasi (menembus permukaan 

tanah), sebagian lagi menjadi aliran air di atas permukaan (over land flor

terkumpul pada saluran. Aliran air ini disebut surface run off.  Hasil infiltrasi sebagian 

ar menjadi aliran air bawah permukaan (interflow/sub surface flor/through flor

Dan sebagian lagi akan membasahi tanah. Air yang menjadi bagian dari tanah dan 

pori tanah disebut air tanah.  Apabila kapasitas kebasahan 

 ini terlampaui, maka kelebihan airnya ak

al) mencapai air tanah.  Air yang mengalir itu pada suatu situasi dan 

pada akhirnya akan mencapai danau, sungai, laut menjadi 

(simpanan air yang disebabkan oleh kubangan/cekungan), saluran dan 

mencari tempat yang lebih rendah. 

Sirkulasi air yang berpola siklus ini tidak pernah berhenti dari atmosfir ke bumi 

dan kembali ke atmosfir melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi

anasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi 

tersebut dapat berjalan secara kontinyu. Beberapa peristiwa yang terjadi pada siklus 

hidrologi ini adalah sebagai berikut : 

/Transpirasi.  

Permukaan molekul-molekul air memiliki cukup energi untuk melepaskan ikatan 

molekul air tersebut dan kemudian terlepas dan mengembang sebagai uap air 

yang tidak terlihat di atmosfir. Proses ini terjadi dimana ketika air 

laut, di daratan, di sungai, di tanaman dipanaskan oleh sinar matahari.

menguapnya air (penguapan) inilah yang dikenal sebagai evaporasi ataupun 

3 | P a g e  

pada ketinggian tertentu 

beberapa sebab awan akan berkondensasi 

menjadi presipitasi (presipitasi = yang diendapkan atau dijatuhkan), bisa dalam 

bentuk salju, hujan es, hujan, dan embun. Air hujan yang jatuh kadang-kadang 

atau oleh bangunan dan 

intersepsi. Besarnya intersepsi pada tanaman, 

tergantung dari jenis tanaman, tingkat pertumbuhan, tetapi biasanya berkisar 1 mm 

hujan berikutnya. 

Air hujan yang mencapai tanah, sebagian berinfiltrasi (menembus permukaan 

over land flor) kemudian 

Hasil infiltrasi sebagian 

interflow/sub surface flor/through flor). 

basahi tanah. Air yang menjadi bagian dari tanah dan 

Apabila kapasitas kebasahan 

ini terlampaui, maka kelebihan airnya akan berperkolasi 

Air yang mengalir itu pada suatu situasi dan 

akan mencapai danau, sungai, laut menjadi depression 

ungan), saluran dan 

tidak pernah berhenti dari atmosfir ke bumi 

evaporasi, dan transpirasi. 

anasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi 

Beberapa peristiwa yang terjadi pada siklus 

molekul air memiliki cukup energi untuk melepaskan ikatan 

molekul air tersebut dan kemudian terlepas dan mengembang sebagai uap air 

etika air yang ada di 

dipanaskan oleh sinar matahari. Peristiwa 

menguapnya air (penguapan) inilah yang dikenal sebagai evaporasi ataupun 



 

 

transpirasi.  Penguapan yang terjadi dari daratan, laut, sungai disebut

sedangkan penguapan yang terjadi pada tanaman disebut transpirasi. 

95.000 mil kubik air menguap ke angkasa setiap tahunnya. Hampir 80.000 mil 

kubik menguapnya dari lautan. Hanya 15.000 mil kubik berasal dari daratan, 

danau, sungai, dan l

tranpirasi oleh daun tanaman yang hidup. 

(2) Kondensasi 

Kondensasi merupakan proses dimana uap air ditransformasikan ke cairan atau 

es dengan pelepasan energy, proses ini jika terjadi di atmosfer akan

awan sedangkan jika terjadi di permukaan akan membentuk embun.

(3) Presipitasi 

Presipitasi merupakan produk

permukaan misalnya, hujan, salju, hujan batu es dan lapisan es. Presipitasi diatas 

suatu tajuk hutan

langsung atau melalui penetesan dari ujung daun dan cabang serta melalui aliran 

batang (stem flow

(4) Infiltrasi/Perkolasi ke dalam tanah

Air bergerak ke dalam tanah melalui celah

menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat 

bergerak secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan tana

tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. 

(5) Air Permukaan   

Air bergerak diatas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau; 

makin landai lahan dan makin s

semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah 

urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama 

yang membawa seluruh air permukaan disekitar daerah aliran sunga

laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk, 

rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir 

membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu 

terjadi dalam komponen

Daerah Aliran Sungai (DAS).

 

transpirasi.  Penguapan yang terjadi dari daratan, laut, sungai disebut

sedangkan penguapan yang terjadi pada tanaman disebut transpirasi. 

95.000 mil kubik air menguap ke angkasa setiap tahunnya. Hampir 80.000 mil 

kubik menguapnya dari lautan. Hanya 15.000 mil kubik berasal dari daratan, 

danau, sungai, dan lahan yang basah, dan yang paling penting juga berasal dari 

tranpirasi oleh daun tanaman yang hidup.  

Kondensasi merupakan proses dimana uap air ditransformasikan ke cairan atau 

es dengan pelepasan energy, proses ini jika terjadi di atmosfer akan

awan sedangkan jika terjadi di permukaan akan membentuk embun.

Presipitasi merupakan produk-produk kondensasi atmosfer yang mencapai 

permukaan misalnya, hujan, salju, hujan batu es dan lapisan es. Presipitasi diatas 

suatu tajuk hutan dapat mencapai tanah melalui throughfall

langsung atau melalui penetesan dari ujung daun dan cabang serta melalui aliran 

stem flow) 

Infiltrasi/Perkolasi ke dalam tanah  

Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan 

menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat 

bergerak secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan tana

tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.  

Air bergerak diatas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau; 

makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan 

semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah 

sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama 

yang membawa seluruh air permukaan disekitar daerah aliran sunga

laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk, 

rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir 

membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu 

terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sisten 

Daerah Aliran Sungai (DAS). 
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transpirasi.  Penguapan yang terjadi dari daratan, laut, sungai disebut evaporasi 

sedangkan penguapan yang terjadi pada tanaman disebut transpirasi. Sekitar 

95.000 mil kubik air menguap ke angkasa setiap tahunnya. Hampir 80.000 mil 

kubik menguapnya dari lautan. Hanya 15.000 mil kubik berasal dari daratan, 

ahan yang basah, dan yang paling penting juga berasal dari 

Kondensasi merupakan proses dimana uap air ditransformasikan ke cairan atau 

es dengan pelepasan energy, proses ini jika terjadi di atmosfer akan membentuk 

awan sedangkan jika terjadi di permukaan akan membentuk embun. 

produk kondensasi atmosfer yang mencapai 

permukaan misalnya, hujan, salju, hujan batu es dan lapisan es. Presipitasi diatas 

throughfall yaitu jatuh secara 

langsung atau melalui penetesan dari ujung daun dan cabang serta melalui aliran 

pori tanah dan batuan 

menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat 

bergerak secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan tanah hingga air 

Air bergerak diatas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau; 

pori tanah, maka aliran permukaan 

semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah 

sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama 

yang membawa seluruh air permukaan disekitar daerah aliran sungai menuju 

laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk, 

rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir 

membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu 

ponen siklus hidrologi yang membentuk sisten 



 

 

(6) Air tanah 

Menurut Herlambang (1996:5) air tanah adalah air yang terdapat didalam ruang 

antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung 

membentuk lapisan tanah yang d

ini disebut dengan water table (preatiklevel), yaitu permukaan air yang 

mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer.

 

C. Fungsi Hutan dalam Daur Hidrologi

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan di bumi 

ini. Keberadaan hutan

lokal, hidrologi tanah dan efisiensi siklus hara di antara tanah dan vegetasi. Hutan 

juga dapat menyera

pemanasan global. Selain itu, hutan juga menjadi habitat (tempat hidup) bagi 

berbagai jenis flora dan fauna. Dilihat dari sudut ekonomi, hutan tidak saja 

menghasilkan kayu industri dan kayu bakar, 

tanaman bermanfaat lainnya.

struktur dan komposisinya yang beragam 

akan mempengaruhi fungsi hidrologi. 

adalah dalam bentuk sebagai berikut 

• Evapotranspirasi 

Soemarwoto (1991) menjelaskan bahwa hubungan antara hutan dan penguapan 

air sangat erat, namun perlu dipahami secara cermat. Tanah berhutan mempunyai 

laju penguapan tertinggi disusul oleh tan

yang tertutup serasah. Oleh karena itu pada daerah yang bercurah hujan tinggi 

keberadaan hutan penting dalam mengurangi laju air curahan, mengurangi aliran 

permukaan yang berpotensi sebagai penyumbang banjir.

• Intersepsi air hujan. 

Selama kejadian hujan, tajuk 

sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air (

daun dan batang yang selanjutnya akan mengalami evaporasi sebelum jatuh ke 

 

Menurut Herlambang (1996:5) air tanah adalah air yang terdapat didalam ruang 

butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung 

membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Permukaan tanah pada ak

ini disebut dengan water table (preatiklevel), yaitu permukaan air yang 

mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer. 

dalam Daur Hidrologi 

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan di bumi 

Keberadaan hutan memberikan perlindungan terhadap kestabilan tanah, iklim 

lokal, hidrologi tanah dan efisiensi siklus hara di antara tanah dan vegetasi. Hutan 

juga dapat menyerap karbondioksida (CO2) di atmosfir sehingga mengurangi 

pemanasan global. Selain itu, hutan juga menjadi habitat (tempat hidup) bagi 

berbagai jenis flora dan fauna. Dilihat dari sudut ekonomi, hutan tidak saja 

menghasilkan kayu industri dan kayu bakar, melainkan juga obat

tanaman bermanfaat lainnya.  Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan 

struktur dan komposisinya yang beragam serta serasah yang terdapat dilantai hutan 

akan mempengaruhi fungsi hidrologi. Pengaruh tutupan pohon terhadap a

sebagai berikut : 

Soemarwoto (1991) menjelaskan bahwa hubungan antara hutan dan penguapan 

air sangat erat, namun perlu dipahami secara cermat. Tanah berhutan mempunyai 

laju penguapan tertinggi disusul oleh tanah gundul, dan terendah di tanah gundul 

yang tertutup serasah. Oleh karena itu pada daerah yang bercurah hujan tinggi 

keberadaan hutan penting dalam mengurangi laju air curahan, mengurangi aliran 

permukaan yang berpotensi sebagai penyumbang banjir. 

.  

Selama kejadian hujan, tajuk pohon dapat mengintersepsi dan menyimpan 

sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air (waterfilm

daun dan batang yang selanjutnya akan mengalami evaporasi sebelum jatuh ke 
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Menurut Herlambang (1996:5) air tanah adalah air yang terdapat didalam ruang 

butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung 

Permukaan tanah pada akuifer 

ini disebut dengan water table (preatiklevel), yaitu permukaan air yang 

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan di bumi 

memberikan perlindungan terhadap kestabilan tanah, iklim 

lokal, hidrologi tanah dan efisiensi siklus hara di antara tanah dan vegetasi. Hutan 

) di atmosfir sehingga mengurangi 

pemanasan global. Selain itu, hutan juga menjadi habitat (tempat hidup) bagi 

berbagai jenis flora dan fauna. Dilihat dari sudut ekonomi, hutan tidak saja 

melainkan juga obat-obatan dan 

Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan 

serta serasah yang terdapat dilantai hutan 

Pengaruh tutupan pohon terhadap aliran air 

Soemarwoto (1991) menjelaskan bahwa hubungan antara hutan dan penguapan 

air sangat erat, namun perlu dipahami secara cermat. Tanah berhutan mempunyai 

ah gundul, dan terendah di tanah gundul 

yang tertutup serasah. Oleh karena itu pada daerah yang bercurah hujan tinggi 

keberadaan hutan penting dalam mengurangi laju air curahan, mengurangi aliran 

pohon dapat mengintersepsi dan menyimpan 

waterfilm) pada permukaan 

daun dan batang yang selanjutnya akan mengalami evaporasi sebelum jatuh ke 



 

 

tanah. Banyaknya a

indeks luas daun (LAI), karakteristik permukaan daun, dan karakteristik hujan. 

Intersepsi merupakan komponen penting jika jumlah curah hujan rendah, tetapi 

dapat diabaikan jika curah hujan tinggi. 

intersepsi pohon penting dalam kaitannya dengan pengurangan banjir.

• Daya pukul air hujan. 

Vegetasi dan lapisan seresah melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung 

tetesan air hujan yang dapat menghancurkan agregat ta

pemadatan tanah. Hancuran partikel tanah akan menyebabkan penyumbatan pori 

tanah makro sehingga menghambat infiltrasi air tanah, akibatnya limpasan 

permukaan akan meningkat. Peran lapisan seresah dalam melindungi permukaan 

tanah sangat dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap pelapukan; seresah 

berkualitas tinggi (mengandung hara, terutama N tinggi) akan mudah melapuk 

sehingga fungsi penutupan permukaan tanah tidak bertahan lama.

• Infiltrasi air.  

Analisis perubahan penutupan lahan terhad

semakin tua umur tegakan hutan, semakin besar kemampuan hutan untuk 

meresapkan air kedalam tanah, bahkan total air yang mampu dimasukkan ke 

dalam tanah pada tegakan 

dibandingkan dengan tegakan umur 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa 

tegakan hutan sangat baik dalam meresapkan air kedalam tanah. Kemampuan 

tanah menginfilrasikan curah hujan  

tegakan P.merkusii

kandungan bahan organic yang menutupi lantai hutan sehingga dapat 

memperbaiki struktur tanah yang memungkinkan air huj

(Mulyana, 2000).  

permukaan dan berbagai lapisan dalam profil tanah. Struktur tanah juga 

dipengaruhi oleh aktivitas biota yang sumber energinya terga

organic (seresah di permukaan, eksudasi organik oleh akar, dan akar

mati). Ketersediaan makanan bagi biota (terutama cacing tanah), penting untuk 

mengantisipasi adanya proses peluruhan dan

 

 

tanah. Banyaknya air yang dapat diintersepsi dan dievaporasi tergantung pada 

indeks luas daun (LAI), karakteristik permukaan daun, dan karakteristik hujan. 

Intersepsi merupakan komponen penting jika jumlah curah hujan rendah, tetapi 

dapat diabaikan jika curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, peran 

intersepsi pohon penting dalam kaitannya dengan pengurangan banjir.

Daya pukul air hujan.  

Vegetasi dan lapisan seresah melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung 

tetesan air hujan yang dapat menghancurkan agregat tanah, sehingga terjadi 

pemadatan tanah. Hancuran partikel tanah akan menyebabkan penyumbatan pori 

tanah makro sehingga menghambat infiltrasi air tanah, akibatnya limpasan 

permukaan akan meningkat. Peran lapisan seresah dalam melindungi permukaan 

t dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap pelapukan; seresah 

berkualitas tinggi (mengandung hara, terutama N tinggi) akan mudah melapuk 

sehingga fungsi penutupan permukaan tanah tidak bertahan lama.

Analisis perubahan penutupan lahan terhadap laju infiltrasi menunjukkan bahwa 

semakin tua umur tegakan hutan, semakin besar kemampuan hutan untuk 

meresapkan air kedalam tanah, bahkan total air yang mampu dimasukkan ke 

dalam tanah pada tegakan P. merkusii berumur 34 tahun lebih dari dua kali lipat 

dibandingkan dengan tegakan umur 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa 

tegakan hutan sangat baik dalam meresapkan air kedalam tanah. Kemampuan 

tanah menginfilrasikan curah hujan  pada tegakan tua disebabkan karena 

P.merkusii tua banyak dijumpai tumbuhan bawah, serasah, dan 

kandungan bahan organic yang menutupi lantai hutan sehingga dapat 

memperbaiki struktur tanah yang memungkinkan air hujan masuk kedalam tanah 

  Proses infiltrasi tergantung pada struktur tanah pada lapisan 

permukaan dan berbagai lapisan dalam profil tanah. Struktur tanah juga 

dipengaruhi oleh aktivitas biota yang sumber energinya tergantung kepada bahan 

sah di permukaan, eksudasi organik oleh akar, dan akar

mati). Ketersediaan makanan bagi biota (terutama cacing tanah), penting untuk 

mengantisipasi adanya proses peluruhan dan penyumbatan pori makro tanah.
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ir yang dapat diintersepsi dan dievaporasi tergantung pada 

indeks luas daun (LAI), karakteristik permukaan daun, dan karakteristik hujan. 

Intersepsi merupakan komponen penting jika jumlah curah hujan rendah, tetapi 

Apabila curah hujan tinggi, peran 

intersepsi pohon penting dalam kaitannya dengan pengurangan banjir. 

Vegetasi dan lapisan seresah melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung 

nah, sehingga terjadi 

pemadatan tanah. Hancuran partikel tanah akan menyebabkan penyumbatan pori 

tanah makro sehingga menghambat infiltrasi air tanah, akibatnya limpasan 

permukaan akan meningkat. Peran lapisan seresah dalam melindungi permukaan 

t dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap pelapukan; seresah 

berkualitas tinggi (mengandung hara, terutama N tinggi) akan mudah melapuk 

sehingga fungsi penutupan permukaan tanah tidak bertahan lama. 

ap laju infiltrasi menunjukkan bahwa 

semakin tua umur tegakan hutan, semakin besar kemampuan hutan untuk 

meresapkan air kedalam tanah, bahkan total air yang mampu dimasukkan ke 

berumur 34 tahun lebih dari dua kali lipat 

dibandingkan dengan tegakan umur 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa 

tegakan hutan sangat baik dalam meresapkan air kedalam tanah. Kemampuan 

pada tegakan tua disebabkan karena pada 

tua banyak dijumpai tumbuhan bawah, serasah, dan 

kandungan bahan organic yang menutupi lantai hutan sehingga dapat 

an masuk kedalam tanah 

tung pada struktur tanah pada lapisan 

permukaan dan berbagai lapisan dalam profil tanah. Struktur tanah juga 

ntung kepada bahan 

sah di permukaan, eksudasi organik oleh akar, dan akar-akar yang 

mati). Ketersediaan makanan bagi biota (terutama cacing tanah), penting untuk 

penyumbatan pori makro tanah. 



 

 

• Serapan air.  

Sepanjang tahun tanaman menyerap air dari berbagai lapisan tanah untuk 

mendukung proses transpirasi pada permukaan daun. Faktor

mempengaruhi jumlah serapan air oleh pohon adalah fenologi pohon, distribusi 

akar dan respon fisiologi pohon terhadap cekaman parsial air tersedia. Serapan air 

oleh pohon diantara kejadian hujan 

disimpan dari kejadian hujan berikutnya, sehingga selanjutnya akan 

mempengaruhi proses infiltrasi dan aliran permukaan. Serapan air pada musim 

kemarau, khususnya dari lapisan tanah bawah akan mempengaruhi jumlah air 

tersedia untuk ‘aliran lambat’ (

Semua peran vegetasi te

ke musim maupun dari tahun ke tahun. Dalam keadaan hutan yang telah mantap, 

perubahan peran hutan mungkin hanya nampak se

sebaran hujannya. Setidaknya ada enam aspek pengaruh hutan terhadap fungsi 

hidrologi wilayah (Calder, 1998) yang dapat dicatat sebagai berikut: 

1.  Hutan meningkatkan curah hujan: Walaupun awalnya sulit dibuktikan, saat ini 

dapat ditunjukkan bahwa hilangnya hutan juga diikuti oleh berkurangnya curah 

hujan seperti yang dialami oleh Pulau Jawa. Pengurangan hutan yang nyata 

dalam kawasan yang luas dalam tiga dekade terakhir ini telah menurunkan 

jumlah curah hujan tahunan sampai 1.000 mm/tahu

kondisi awal abad ini. Implikasi lebih serius dapat terjadi dengan hilangnya 

kawasan hutan  

2.  Hutan meningkatkan aliran sungai: Yang terjadi adalah vegetasi hutan juga 

mengkonsumsi air dalam jumlah yang besar, sehingga hutan 

menurunkan aliran sungai. Walaupun untuk hutan yang mapan, telah terjadi 

keseimbangan hidrologi wilayah, sehingga penurunan ini tidak terasa lagi. 

Sebaliknya, dengan hilangnya hutan maka aliran sungai akan meningkat dengan 

banjirnya, sampai tercapai keseimbangan hidrologi yang baru setelah jangka 

waktu yang panjang (ratusan tahun). 

 

Sepanjang tahun tanaman menyerap air dari berbagai lapisan tanah untuk 

proses transpirasi pada permukaan daun. Faktor

mempengaruhi jumlah serapan air oleh pohon adalah fenologi pohon, distribusi 

akar dan respon fisiologi pohon terhadap cekaman parsial air tersedia. Serapan air 

oleh pohon diantara kejadian hujan akan mempengaruhi jumlah air yang dapat 

disimpan dari kejadian hujan berikutnya, sehingga selanjutnya akan 

mempengaruhi proses infiltrasi dan aliran permukaan. Serapan air pada musim 

kemarau, khususnya dari lapisan tanah bawah akan mempengaruhi jumlah air 

tersedia untuk ‘aliran lambat’ (slow flow). 

Semua peran vegetasi tersebut bersifat dinamik yang akan berubah dari musim 

ke musim maupun dari tahun ke tahun. Dalam keadaan hutan yang telah mantap, 

perubahan peran hutan mungkin hanya nampak secara musiman, s

Setidaknya ada enam aspek pengaruh hutan terhadap fungsi 

hidrologi wilayah (Calder, 1998) yang dapat dicatat sebagai berikut: 

Hutan meningkatkan curah hujan: Walaupun awalnya sulit dibuktikan, saat ini 

kkan bahwa hilangnya hutan juga diikuti oleh berkurangnya curah 

hujan seperti yang dialami oleh Pulau Jawa. Pengurangan hutan yang nyata 

dalam kawasan yang luas dalam tiga dekade terakhir ini telah menurunkan 

jumlah curah hujan tahunan sampai 1.000 mm/tahun atau 25% lebih rendah dari 

kondisi awal abad ini. Implikasi lebih serius dapat terjadi dengan hilangnya 

Hutan meningkatkan aliran sungai: Yang terjadi adalah vegetasi hutan juga 

mengkonsumsi air dalam jumlah yang besar, sehingga hutan 

menurunkan aliran sungai. Walaupun untuk hutan yang mapan, telah terjadi 

keseimbangan hidrologi wilayah, sehingga penurunan ini tidak terasa lagi. 

Sebaliknya, dengan hilangnya hutan maka aliran sungai akan meningkat dengan 

i tercapai keseimbangan hidrologi yang baru setelah jangka 

waktu yang panjang (ratusan tahun).  
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Sepanjang tahun tanaman menyerap air dari berbagai lapisan tanah untuk 

proses transpirasi pada permukaan daun. Faktor– faktor yang 

mempengaruhi jumlah serapan air oleh pohon adalah fenologi pohon, distribusi 

akar dan respon fisiologi pohon terhadap cekaman parsial air tersedia. Serapan air 

akan mempengaruhi jumlah air yang dapat 

disimpan dari kejadian hujan berikutnya, sehingga selanjutnya akan 

mempengaruhi proses infiltrasi dan aliran permukaan. Serapan air pada musim 

kemarau, khususnya dari lapisan tanah bawah akan mempengaruhi jumlah air 

berubah dari musim 

ke musim maupun dari tahun ke tahun. Dalam keadaan hutan yang telah mantap, 

cara musiman, sesuai dengan pola 

Setidaknya ada enam aspek pengaruh hutan terhadap fungsi 

hidrologi wilayah (Calder, 1998) yang dapat dicatat sebagai berikut:  

Hutan meningkatkan curah hujan: Walaupun awalnya sulit dibuktikan, saat ini 

kkan bahwa hilangnya hutan juga diikuti oleh berkurangnya curah 

hujan seperti yang dialami oleh Pulau Jawa. Pengurangan hutan yang nyata 

dalam kawasan yang luas dalam tiga dekade terakhir ini telah menurunkan 

n atau 25% lebih rendah dari 

kondisi awal abad ini. Implikasi lebih serius dapat terjadi dengan hilangnya 

Hutan meningkatkan aliran sungai: Yang terjadi adalah vegetasi hutan juga 

mengkonsumsi air dalam jumlah yang besar, sehingga hutan justru cenderung 

menurunkan aliran sungai. Walaupun untuk hutan yang mapan, telah terjadi 

keseimbangan hidrologi wilayah, sehingga penurunan ini tidak terasa lagi. 

Sebaliknya, dengan hilangnya hutan maka aliran sungai akan meningkat dengan 

i tercapai keseimbangan hidrologi yang baru setelah jangka 



 

 

3.  Hutan mengatur fluktuasi aliran sungai 

kemarau: Pengamatan di Inggris dan juga di Afrika Selatan menunjukkan bahwa 

penghutanan kembali padang rumput dengan pohon pinus tidak hanya 

menurunkan aliran sungai sejumlah 440 mm/tahun, tetapi juga menurunkan 

aliran rendah musim kemarau sebesar 15 mm. Kesimpulannya adalah: pengaruh 

hutan terhadap aliran rendah sangat ‘

penghutanan akan meningkatkan aliran rendah musim kemarau. 

4.  Hutan mengurangi erosi: Hal ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi, 

seperti intensitas hujan, kelerengan lahan, dan faktor geologi batuan, serta 

metode pengelolaan yang dipilih. Pengalaman di Jawa, hutan jati menunjukkan 

tingkat erosi yang tinggi. 

5.  Hutan mengurangi banjir: Barangkali pengalaman dan pemberitaan media massa 

membenarkan pernyataan ini, padahal kajian hidrologi umumnya menunjukkan 

lemahnya hubungan penggunaan lahan dan banjir dan menyimpulkan kurangnya 

bukti ilmiah yang mendukung laporan

Perkembangan teori saat ini menunjukkan peran skala DAS dalam hubungan 

hujan-limpasan, di mana semakin luas DAS semakin kecil peran aktivitas 

manusia.  

6.  Hutan meningkatkan mutu pasokan air: Kecuali pada daerah den

tercemar berat yang menghasilkan hujan asam, mutu air lazimnya lebih baik 

pada kawasan berhutan, walaupun sangat dipengaruhi oleh praktek pengelolaan 

hutan itu sendiri. Saat ini DAS berhutan menjadi andalan untuk menjamin 

pasokan air bersih 

Peranan yang lain adalah ketika hujan yang mengandung H

apabila jatuh di permukaan daun akan mengalami reaksi. Pada saat permukaan daun 

mulai dibasahi, maka asam seperti H

pada daun membentuk garam CaSO

yang mengandung pH asam melalui proses intersepsi oleh permukaan daun akan 

dapat menaikkan pH, sehingga air hujan yang jatuh menjadi tidak begitu berbahaya 

lagi bagi lingkungan.  

 

Hutan mengatur fluktuasi aliran sungai – meningkatkan aliran rendah musim 

kemarau: Pengamatan di Inggris dan juga di Afrika Selatan menunjukkan bahwa 

tanan kembali padang rumput dengan pohon pinus tidak hanya 

menurunkan aliran sungai sejumlah 440 mm/tahun, tetapi juga menurunkan 

aliran rendah musim kemarau sebesar 15 mm. Kesimpulannya adalah: pengaruh 

hutan terhadap aliran rendah sangat ‘site specific’ dan tidak ada jaminan 

penghutanan akan meningkatkan aliran rendah musim kemarau. 

Hutan mengurangi erosi: Hal ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi, 

seperti intensitas hujan, kelerengan lahan, dan faktor geologi batuan, serta 

aan yang dipilih. Pengalaman di Jawa, hutan jati menunjukkan 

tingkat erosi yang tinggi.  

Hutan mengurangi banjir: Barangkali pengalaman dan pemberitaan media massa 

membenarkan pernyataan ini, padahal kajian hidrologi umumnya menunjukkan 

lemahnya hubungan penggunaan lahan dan banjir dan menyimpulkan kurangnya 

bukti ilmiah yang mendukung laporan bahwa deforestasi meningkatkan banjir. 

Perkembangan teori saat ini menunjukkan peran skala DAS dalam hubungan 

limpasan, di mana semakin luas DAS semakin kecil peran aktivitas 

Hutan meningkatkan mutu pasokan air: Kecuali pada daerah den

tercemar berat yang menghasilkan hujan asam, mutu air lazimnya lebih baik 

pada kawasan berhutan, walaupun sangat dipengaruhi oleh praktek pengelolaan 

hutan itu sendiri. Saat ini DAS berhutan menjadi andalan untuk menjamin 

pasokan air bersih kota-kota metropolitan dunia.  

Peranan yang lain adalah ketika hujan yang mengandung H

apabila jatuh di permukaan daun akan mengalami reaksi. Pada saat permukaan daun 

mulai dibasahi, maka asam seperti H2SO4 akan bereaksi dengan Ca yang terdap

pada daun membentuk garam CaSO4 yang bersifat netral. Dengan demikian air hujan 

yang mengandung pH asam melalui proses intersepsi oleh permukaan daun akan 

dapat menaikkan pH, sehingga air hujan yang jatuh menjadi tidak begitu berbahaya 

  Pada hutan gambut selain vegetasinya, tanah gambut juga 
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meningkatkan aliran rendah musim 

kemarau: Pengamatan di Inggris dan juga di Afrika Selatan menunjukkan bahwa 

tanan kembali padang rumput dengan pohon pinus tidak hanya 

menurunkan aliran sungai sejumlah 440 mm/tahun, tetapi juga menurunkan 

aliran rendah musim kemarau sebesar 15 mm. Kesimpulannya adalah: pengaruh 

’ dan tidak ada jaminan 

penghutanan akan meningkatkan aliran rendah musim kemarau.  

Hutan mengurangi erosi: Hal ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi, 

seperti intensitas hujan, kelerengan lahan, dan faktor geologi batuan, serta 

aan yang dipilih. Pengalaman di Jawa, hutan jati menunjukkan 

Hutan mengurangi banjir: Barangkali pengalaman dan pemberitaan media massa 

membenarkan pernyataan ini, padahal kajian hidrologi umumnya menunjukkan 

lemahnya hubungan penggunaan lahan dan banjir dan menyimpulkan kurangnya 

bahwa deforestasi meningkatkan banjir. 

Perkembangan teori saat ini menunjukkan peran skala DAS dalam hubungan 

limpasan, di mana semakin luas DAS semakin kecil peran aktivitas 

Hutan meningkatkan mutu pasokan air: Kecuali pada daerah dengan iklim yang 

tercemar berat yang menghasilkan hujan asam, mutu air lazimnya lebih baik 

pada kawasan berhutan, walaupun sangat dipengaruhi oleh praktek pengelolaan 

hutan itu sendiri. Saat ini DAS berhutan menjadi andalan untuk menjamin 

Peranan yang lain adalah ketika hujan yang mengandung H2SO4 atau HNO3 

apabila jatuh di permukaan daun akan mengalami reaksi. Pada saat permukaan daun 

akan bereaksi dengan Ca yang terdapat 

yang bersifat netral. Dengan demikian air hujan 

yang mengandung pH asam melalui proses intersepsi oleh permukaan daun akan 

dapat menaikkan pH, sehingga air hujan yang jatuh menjadi tidak begitu berbahaya 

, tanah gambut juga 



 

 

mempunyai peranan penting dalam 

penghujan, lahan gambut berprilaku sebagai spon yang menyerap kelebihan air hujan 

sehingga mencegah terjadinya ban

mengeluarkan air ke udara dan mengalirkannya ketempat lain sehingga tidak terjadi 

kekeringan seperti skema keseimbangan air 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

 

Kemampuan tanah gambut 

kali berat gambut itu sendiri yang dikenal dengan “

selama musim hujan dan melepaskan air selama musim kemarau). 

dengan kondisi yang baik mampu menyimpan air sebanyak 0,8

akan hilang jika kondisi gambut tersebut benar

yang tumbuh diatasnya. Sifat ini disebut dengan “

gambut lainnya adalah sangat lambat memindahkan air secara vertikal, namun cepat 

kearah samping (Muslim, 2004).

berperan sebagai penyangga air tawar terhadap intrusi air laut yang sangat 

bermanfaat melindungi wilayah pertanian yang berada pada tanah liat antra gambut 

dan laut. 

 

 

 

 

mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan fungsi hidrologi, 

penghujan, lahan gambut berprilaku sebagai spon yang menyerap kelebihan air hujan 

sehingga mencegah terjadinya banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau lahan gambut 

mengeluarkan air ke udara dan mengalirkannya ketempat lain sehingga tidak terjadi 

skema keseimbangan air yang digambarkan pada 

Sumber : Rieley & Page, 2005

.  Skema keseimbangan air pada gambut tropika 

tanah gambut untuk “menahan air” diperkirakan sebesar 15

kali berat gambut itu sendiri yang dikenal dengan “sponge effect

selama musim hujan dan melepaskan air selama musim kemarau). 

dengan kondisi yang baik mampu menyimpan air sebanyak 0,8-0,9 m

akan hilang jika kondisi gambut tersebut benar-benar kering akibat tidak ada vegetasi 

nya. Sifat ini disebut dengan “hydrophobicity

gambut lainnya adalah sangat lambat memindahkan air secara vertikal, namun cepat 

kearah samping (Muslim, 2004).   Selain hal tersebut keberadaan lahan gambut juga 

berperan sebagai penyangga air tawar terhadap intrusi air laut yang sangat 

melindungi wilayah pertanian yang berada pada tanah liat antra gambut 

9 | P a g e  

menjaga kestabilan fungsi hidrologi, Pada musim 

penghujan, lahan gambut berprilaku sebagai spon yang menyerap kelebihan air hujan 

jir. Sebaliknya, pada musim kemarau lahan gambut 

mengeluarkan air ke udara dan mengalirkannya ketempat lain sehingga tidak terjadi 

yang digambarkan pada Gambar 3. 

Sumber : Rieley & Page, 2005 

Skema keseimbangan air pada gambut tropika  

untuk “menahan air” diperkirakan sebesar 15-20 

sponge effect” (menyerap air 

selama musim hujan dan melepaskan air selama musim kemarau). Lahan gambut 

0,9 m
3
/m

3
. Sifat ini 

benar kering akibat tidak ada vegetasi 

ydrophobicity”. Sifat hidrologis 

gambut lainnya adalah sangat lambat memindahkan air secara vertikal, namun cepat 

Selain hal tersebut keberadaan lahan gambut juga 

berperan sebagai penyangga air tawar terhadap intrusi air laut yang sangat 

melindungi wilayah pertanian yang berada pada tanah liat antra gambut 



 

 

 

D. Dampak Kebakaran Terhadap Hidrologi 

Kebakaran hutan merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada hutan yang 

menyebabkan terganggunya berbagai fungsi dan manfaat hutan 

didalamnya fungsi hidrologi. Menurut Syaufina (2008) k

sebagai suatu kejadian di mana api membakar bahan bakar bervegetasi, yang terjadi 

di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali

Indonesia, kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang hampir terjadi tiap 

tahun, baik yang terjadi secara disengaja ataupun tidak sengaja tetapi hampir 9

penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu 

sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat 

penyiapan lahan (Saharjo, 1999). Kejadian kebakaran hutan merupakan salah satu 

faktor penyebab deforestasi

900.000 hektare per tahun pada kurun wakt

juta hektar per tahun pada kurun waktu 1990

juta hektar per tahun pada kurun waktu 1997

2000-2005 menjadi 1.09 juta hektar per tahun (KNLH, 2008).

Kejadian kebakaran hutan telah menimbulkan dampak dalam berbagai 

baik ekologi, ekonomi, sos

ekologi sebagai dampak terganggunya hutan akibat kebakaran adalah terganggunya 

fungsi hidrologi hutan, dimana hutan mempunyai peranan penting terkait dengan 

fungsi hidrologi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelu

kebakaran terhadap fugsi hidrologi ini terkait dengan hilangnya vegetasi, serasah, 

mikroorganisme dan rusaknya struktur tan

proses yang terjadi dalam siklus hidrologi seperti intersepsi, evapotranspirasi, 

infiltrasi, aliran permukaan (

pengaruh kebakaran terhadap proses

intensitas dan tingkat kebakaran yang terjadi.

 

 

 

 

 

Dampak Kebakaran Terhadap Hidrologi  

Kebakaran hutan merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada hutan yang 

menyebabkan terganggunya berbagai fungsi dan manfaat hutan 

didalamnya fungsi hidrologi. Menurut Syaufina (2008) kebakaran  

suatu kejadian di mana api membakar bahan bakar bervegetasi, yang terjadi 

di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali

sia, kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang hampir terjadi tiap 

tahun, baik yang terjadi secara disengaja ataupun tidak sengaja tetapi hampir 9

penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu 

u karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat 

penyiapan lahan (Saharjo, 1999). Kejadian kebakaran hutan merupakan salah satu 

deforestasi hutan di Indonesia yang tercatat mencapai angka 

900.000 hektare per tahun pada kurun waktu 1982-1990 dan meningkat menjadi 1.8 

per tahun pada kurun waktu 1990-1997 dan meningkat lagi menjadi 2.83 

juta hektar per tahun pada kurun waktu 1997-2000 dan menurun pada kurun waktu 

2005 menjadi 1.09 juta hektar per tahun (KNLH, 2008). 

Kejadian kebakaran hutan telah menimbulkan dampak dalam berbagai 

baik ekologi, ekonomi, sosial, dan politik.  Salah satu poin yang terkait dengan aspek 

ekologi sebagai dampak terganggunya hutan akibat kebakaran adalah terganggunya 

tan, dimana hutan mempunyai peranan penting terkait dengan 

fungsi hidrologi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelu

kebakaran terhadap fugsi hidrologi ini terkait dengan hilangnya vegetasi, serasah, 

mikroorganisme dan rusaknya struktur tanah yang akan mempengaruhi proses

proses yang terjadi dalam siklus hidrologi seperti intersepsi, evapotranspirasi, 

infiltrasi, aliran permukaan (run off) dan simpanan air dalam tanah

pengaruh kebakaran terhadap proses-proses tersebut tentu saja dipengaruhi oleh 

intensitas dan tingkat kebakaran yang terjadi.  
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Kebakaran hutan merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada hutan yang 

menyebabkan terganggunya berbagai fungsi dan manfaat hutan termasuk 

 hutan didefinisikan 

suatu kejadian di mana api membakar bahan bakar bervegetasi, yang terjadi 

di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Di 

sia, kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang hampir terjadi tiap 

tahun, baik yang terjadi secara disengaja ataupun tidak sengaja tetapi hampir 99%  

penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu 

u karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat 

penyiapan lahan (Saharjo, 1999). Kejadian kebakaran hutan merupakan salah satu 

yang tercatat mencapai angka 

1990 dan meningkat menjadi 1.8 

1997 dan meningkat lagi menjadi 2.83 

2000 dan menurun pada kurun waktu 

Kejadian kebakaran hutan telah menimbulkan dampak dalam berbagai aspek 

Salah satu poin yang terkait dengan aspek 

ekologi sebagai dampak terganggunya hutan akibat kebakaran adalah terganggunya 

tan, dimana hutan mempunyai peranan penting terkait dengan 

fungsi hidrologi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dampak 

kebakaran terhadap fugsi hidrologi ini terkait dengan hilangnya vegetasi, serasah, 

ah yang akan mempengaruhi proses-

proses yang terjadi dalam siklus hidrologi seperti intersepsi, evapotranspirasi, 

) dan simpanan air dalam tanah, meski demikian 

aja dipengaruhi oleh 



 

 

Adapun dampak

tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat rusak dan/atau h

Vegetasi merupakan pensuplai bahan bakar terhadap suatu kejadian 

kebakaran lahan dan hutan sehingga dampak kebakaran terhadap vegetasi ini 

jelas terlihat yaitu hilangnya vegetasi karena habis terbakar ataupun mengalami 

kerusakan akibat sebagian dari pohon 

Dalam siklus hidrologi, vegetasi khususnya vegetasi hutan (pohon) sangat 

memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan siklus hidrologi.  

yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang fungsi huta

hidrologi, dengan adanya vegetasi pada suatu areal, menyebabkan air hujan yang 

tercurah semuanya tidak langsung jatuh kepermukaan bumi atau tanah namun 

sebagian terhambat oleh vegetasi 

disebut intersepsi. Intersepsi memiliki 3 macam, yaitu 

fall, dan stem flow

belum sampai mencapi tanah sudah menguap. 

tidak langsung jatuh ke bumi, tetapi terhambat oleh dedaunan terlebih dahulu. 

Stem flow adalah air hujan yang jatuh ke vegetasi dan mengalir melalui batang 

vegetasi tersebut. 

jatuh ke permukaan tanah (

Air yang jatuh di permukaan sebagian ada yang mengalami infiltrasi atau 

diserap oleh tanah. Kapasitas infiltrasi tergantung dari tekstur tanah, vegetasi, 

lengas tanah, kemiringan lereng, dan waktu. Air tersebut memasuki ce

batuan yang renggang di dalam bumi atau mengalami perkolasi untuk mengisi 

persediaan air tanah. Air tanah dapat muncul ke permukaan tanah karena air 

memiliki kapilaritas yang tinggi. Dalam air tanah ada zona aquifer (zona penahan 

air) yaitu menyediakan simpanan air yang besar yang mengatur siklus hidrologi 

dan berpengaruh pada aliran air. Air tanah juga dapat menyuplai debit air sungai 

apabila jalur air tanah terputus oleh jalur sungai. Air tanah dapat berkurang 

apabila digunakan manusia untuk kep

mengalir di permukaan dan berkumpul di suatu tempat menjadi suatu 

 

Adapun dampak-dampak terjadinya kebakaran terhadap fungsi hidrologi 

tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : 

Akibat rusak dan/atau hilangnya vegetasi  

Vegetasi merupakan pensuplai bahan bakar terhadap suatu kejadian 

kebakaran lahan dan hutan sehingga dampak kebakaran terhadap vegetasi ini 

jelas terlihat yaitu hilangnya vegetasi karena habis terbakar ataupun mengalami 

kerusakan akibat sebagian dari pohon atau vegetasi tersebut hangus terbakar.  

Dalam siklus hidrologi, vegetasi khususnya vegetasi hutan (pohon) sangat 

memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan siklus hidrologi.  

yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang fungsi huta

engan adanya vegetasi pada suatu areal, menyebabkan air hujan yang 

tercurah semuanya tidak langsung jatuh kepermukaan bumi atau tanah namun 

sebagian terhambat oleh vegetasi sebelum mencapai tanah.  Peristiwa ini 

disebut intersepsi. Intersepsi memiliki 3 macam, yaitu interception loss, through 

stem flow. Interception loss adalah air yang jatuh ke vegetasi tetapi 

belum sampai mencapi tanah sudah menguap. Through fall adalah 

tidak langsung jatuh ke bumi, tetapi terhambat oleh dedaunan terlebih dahulu. 

adalah air hujan yang jatuh ke vegetasi dan mengalir melalui batang 

vegetasi tersebut.  Air hujan yang terhambat vegetasi ada juga yang kemudian 

permukaan tanah (through fall).  

Air yang jatuh di permukaan sebagian ada yang mengalami infiltrasi atau 

diserap oleh tanah. Kapasitas infiltrasi tergantung dari tekstur tanah, vegetasi, 

lengas tanah, kemiringan lereng, dan waktu. Air tersebut memasuki ce

batuan yang renggang di dalam bumi atau mengalami perkolasi untuk mengisi 

persediaan air tanah. Air tanah dapat muncul ke permukaan tanah karena air 

memiliki kapilaritas yang tinggi. Dalam air tanah ada zona aquifer (zona penahan 

diakan simpanan air yang besar yang mengatur siklus hidrologi 

dan berpengaruh pada aliran air. Air tanah juga dapat menyuplai debit air sungai 

apabila jalur air tanah terputus oleh jalur sungai. Air tanah dapat berkurang 

apabila digunakan manusia untuk keperluansehari-hari. Air hasil 

mengalir di permukaan dan berkumpul di suatu tempat menjadi suatu 
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dampak terjadinya kebakaran terhadap fungsi hidrologi 

Vegetasi merupakan pensuplai bahan bakar terhadap suatu kejadian 

kebakaran lahan dan hutan sehingga dampak kebakaran terhadap vegetasi ini 

jelas terlihat yaitu hilangnya vegetasi karena habis terbakar ataupun mengalami 

atau vegetasi tersebut hangus terbakar.  

Dalam siklus hidrologi, vegetasi khususnya vegetasi hutan (pohon) sangat 

memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan siklus hidrologi.  Seperti 

yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang fungsi hutan terhadap 

engan adanya vegetasi pada suatu areal, menyebabkan air hujan yang 

tercurah semuanya tidak langsung jatuh kepermukaan bumi atau tanah namun 

mencapai tanah.  Peristiwa ini 

interception loss, through 

adalah air yang jatuh ke vegetasi tetapi 

adalah air hujan yang 

tidak langsung jatuh ke bumi, tetapi terhambat oleh dedaunan terlebih dahulu. 

adalah air hujan yang jatuh ke vegetasi dan mengalir melalui batang 

Air hujan yang terhambat vegetasi ada juga yang kemudian 

Air yang jatuh di permukaan sebagian ada yang mengalami infiltrasi atau 

diserap oleh tanah. Kapasitas infiltrasi tergantung dari tekstur tanah, vegetasi, 

lengas tanah, kemiringan lereng, dan waktu. Air tersebut memasuki celah-celah 

batuan yang renggang di dalam bumi atau mengalami perkolasi untuk mengisi 

persediaan air tanah. Air tanah dapat muncul ke permukaan tanah karena air 

memiliki kapilaritas yang tinggi. Dalam air tanah ada zona aquifer (zona penahan 

diakan simpanan air yang besar yang mengatur siklus hidrologi 

dan berpengaruh pada aliran air. Air tanah juga dapat menyuplai debit air sungai 

apabila jalur air tanah terputus oleh jalur sungai. Air tanah dapat berkurang 

Air hasil through fall 

mengalir di permukaan dan berkumpul di suatu tempat menjadi suatu run off 



 

 

seperti sungai, danau, dan bendungan apabila kapasitas lengas tanah sudah 

maksimal yaitu tidak dapat menyerap air lagi. Dalam lengas tanah, 

aerasi yaitu zona transisi dimana air didistribusikan ke bawah (infiltrasi) atau 

keatas (air kapiler). Semakin besar infiltrasi, tanah akan semakin lembab dan 

setiap tanah memiliki perbedaan kapasitas penyimpanan dan pori

yang berbeda-beda. 

Dari uraian di atas jelaslah terlihat peranan hutan (vegetasi) terhadap 

siklus hidrologi.  Pengaruh kebakaran dimulai dari mat

ataupun vegetasi penutup lainnya, 

Hilangnya pohon dan

tanah menjadi lebih terbuka sehingga 

dan lebih banyaknya air hujan jatuh langsung ke tanah terbuka (Wagenbrenner

2003 dalam Omi, 2005

membuat  tanah lebih mudah tererosi dan meningkatkan 

hutan konifer dan chaparral, kebakaran dengan intensitas yang tinggi 

menyebabkan lapisan yang hidrophobik (atau kedap air) meningkat dibawah 

permukaan tanah, sehingga mengurangi infiltrasi dan menyebabkan perpindahan 

lapisan tanah atau erosi 

Kebakaran yang diikuti hujan badai dapat menyebabkan kerusakan yang 

parah, menyebabkan banjir dan 

penimbunan tanah pada sungai.  Tingkat kebakaran yang tinggi lebih mengancam 

kualitas air dibandingkan tingkat kebakaran yang rendah (MacDonald and 

Stednick, 2003 dalam

air minum.  Area yan

terjadinya badai yang kuat, 

Wagenbrenner 2003 

meningkatkan jumlah air aliran permukaan dan erosi.

terhadap aliran permukaan dan erosi tanah sangat besar tergantung pada tingkat 

kekerasan kebakaran dan juga kanopi vegetasi dan sifat fisik tanah, 

duff dan lapisan serasah pada lapisan atas tanah (MacDonald and Stednick 2003

dalam Omi, 2005

 

seperti sungai, danau, dan bendungan apabila kapasitas lengas tanah sudah 

maksimal yaitu tidak dapat menyerap air lagi. Dalam lengas tanah, 

aerasi yaitu zona transisi dimana air didistribusikan ke bawah (infiltrasi) atau 

keatas (air kapiler). Semakin besar infiltrasi, tanah akan semakin lembab dan 

setiap tanah memiliki perbedaan kapasitas penyimpanan dan pori

eda.  

Dari uraian di atas jelaslah terlihat peranan hutan (vegetasi) terhadap 

Pengaruh kebakaran dimulai dari matinya atau rusaknya pohon 

ataupun vegetasi penutup lainnya, akibatnya akan mengurangi intersepsi kanopi.  

dan serasah akibat musnah terbakar menyebabkan permukaan 

tanah menjadi lebih terbuka sehingga meningkatkan rata-rata evaporasi tanah, 

dan lebih banyaknya air hujan jatuh langsung ke tanah terbuka (Wagenbrenner

Omi, 2005).  Hal ini mengurangi infiltrasi (DeBano et al, 1998  

membuat  tanah lebih mudah tererosi dan meningkatkan overlands flows

hutan konifer dan chaparral, kebakaran dengan intensitas yang tinggi 

menyebabkan lapisan yang hidrophobik (atau kedap air) meningkat dibawah 

tanah, sehingga mengurangi infiltrasi dan menyebabkan perpindahan 

atau erosi (DeBano,1981 dalam Omi, 2005) 

ebakaran yang diikuti hujan badai dapat menyebabkan kerusakan yang 

parah, menyebabkan banjir dan overland flows sediment, dan 

penimbunan tanah pada sungai.  Tingkat kebakaran yang tinggi lebih mengancam 

kualitas air dibandingkan tingkat kebakaran yang rendah (MacDonald and 

dalam Omi, 2005).  Adanya aliran sedimen mengurangi kualitas 

air minum.  Area yang terbakar secara luas mempengaruhi (memfasilitasi) 

terjadinya badai yang kuat, sehingga menyebabkan peningkatan 

Wagenbrenner 2003 dalam Omi (2005) menyatakan bahwa kebakaran dapat 

meningkatkan jumlah air aliran permukaan dan erosi. Efek

terhadap aliran permukaan dan erosi tanah sangat besar tergantung pada tingkat 

kekerasan kebakaran dan juga kanopi vegetasi dan sifat fisik tanah, 

dan lapisan serasah pada lapisan atas tanah (MacDonald and Stednick 2003

Omi, 2005). Rata-rata erosi dari hutan yang tidak terganggu umumnya 
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seperti sungai, danau, dan bendungan apabila kapasitas lengas tanah sudah 

maksimal yaitu tidak dapat menyerap air lagi. Dalam lengas tanah, ada zona 

aerasi yaitu zona transisi dimana air didistribusikan ke bawah (infiltrasi) atau 

keatas (air kapiler). Semakin besar infiltrasi, tanah akan semakin lembab dan 

setiap tanah memiliki perbedaan kapasitas penyimpanan dan pori-pori tanah 

Dari uraian di atas jelaslah terlihat peranan hutan (vegetasi) terhadap 

inya atau rusaknya pohon 

akan mengurangi intersepsi kanopi.  

akibat musnah terbakar menyebabkan permukaan 

rata evaporasi tanah, 

dan lebih banyaknya air hujan jatuh langsung ke tanah terbuka (Wagenbrenner, 

rasi (DeBano et al, 1998  ) 

overlands flows.  Pada 

hutan konifer dan chaparral, kebakaran dengan intensitas yang tinggi 

menyebabkan lapisan yang hidrophobik (atau kedap air) meningkat dibawah 

tanah, sehingga mengurangi infiltrasi dan menyebabkan perpindahan 

ebakaran yang diikuti hujan badai dapat menyebabkan kerusakan yang 

, dan menyebabkan 

penimbunan tanah pada sungai.  Tingkat kebakaran yang tinggi lebih mengancam 

kualitas air dibandingkan tingkat kebakaran yang rendah (MacDonald and 

).  Adanya aliran sedimen mengurangi kualitas 

g terbakar secara luas mempengaruhi (memfasilitasi) 

menyebabkan peningkatan runoff dan erosi.  

Omi (2005) menyatakan bahwa kebakaran dapat 

Efek dari kebakaran 

terhadap aliran permukaan dan erosi tanah sangat besar tergantung pada tingkat 

kekerasan kebakaran dan juga kanopi vegetasi dan sifat fisik tanah, protective 

dan lapisan serasah pada lapisan atas tanah (MacDonald and Stednick 2003 

rata erosi dari hutan yang tidak terganggu umumnya 



 

 

tetap rendah. Kebakaran meningkatkan jumlah runoff dan erosi karena 

terganggunya dan hilangnya vegetasi pe

akar dan batangnya tidak lama tersedia untu

tanah (erosi).  

berpengaruh pada banyaknya air intersepsi dan banyaknya air yang sampai ke 

permukaan tanah. Selain itu vegetasi juga berpengaruh pada porositas tanah dan 

hambatan terhadap kecepatan alir

akar tanaman yang muncul di permukaan tanah. 

Vegetasi juga berperan pada pengurangan kandungan air tanah melalui 

proses transpirasi sehingga memperbesar kapasitas tanah menyerap a

terjadinya hujan. Vegetasi mengalami transpirasi yaitu penguapan air dari tubuh 

tanaman. Hilangnya vegetasi mengurangi jumlah transpirasi.

2. Hilang dan/atau berkurangnya serasah penutup lantai hutan

Serasah  adalah tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa 

vegetasi lainnya di atas lantai 

dekomposisi) berubah menjadi 

kebakaran hutan dengan tipe kebakaran permukaan akan 

terbakarnya serasah. Dengan terbakarnya seresah akan mengakibatkan 

hilang/berkurangnya penutupan permuka

kehilangan daya intersepsi

pukulan air hujan ke permukaan tanah 

akibatnya terjadi p

Pudjiharta dan Fauzi (1981) menyatakan bahwa ketika tumbuhan bawah dan 

serasah dari tegakan 

maka akan meningkatkan aliran permukaan menjadi 6.7 m

sebelumnya hanya sekitar 0

3. Menurunnya kualitas

Tanah berperan sebagai penyimpanan air.

pada celah-celah kerak bumi, atau pada zone pecahan batuan.  Udara dan air 

terdapat pada rongga

 

Kebakaran meningkatkan jumlah runoff dan erosi karena 

terganggunya dan hilangnya vegetasi penutup.  Sebagai tanaman mati, si

akar dan batangnya tidak lama tersedia untuk menjaga kestabilan perpindahan 

  Jenis dan macam vegetasi dan kondisi pertumbuhannya 

berpengaruh pada banyaknya air intersepsi dan banyaknya air yang sampai ke 

permukaan tanah. Selain itu vegetasi juga berpengaruh pada porositas tanah dan 

ambatan terhadap kecepatan aliran air permukaan, baik oleh serasah dan akar

akar tanaman yang muncul di permukaan tanah.  

Vegetasi juga berperan pada pengurangan kandungan air tanah melalui 

proses transpirasi sehingga memperbesar kapasitas tanah menyerap a

Vegetasi mengalami transpirasi yaitu penguapan air dari tubuh 

Hilangnya vegetasi mengurangi jumlah transpirasi. 

berkurangnya serasah penutup lantai hutan

adalah tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa 

lainnya di atas lantai hutan. Serasah yang telah membus

) berubah menjadi humus, dan akhirnya menjadi 

kebakaran hutan dengan tipe kebakaran permukaan akan 

bakarnya serasah. Dengan terbakarnya seresah akan mengakibatkan 

hilang/berkurangnya penutupan permukaan hutan sehingga

kehilangan daya intersepsi.  Selain itu hilangnya serasah dapat

pukulan air hujan ke permukaan tanah sehingga tanah menjadi 

akibatnya terjadi peningkatan aliran permukaan (run off) 

Pudjiharta dan Fauzi (1981) menyatakan bahwa ketika tumbuhan bawah dan 

serasah dari tegakan P.merkusii, Altingia excelsa, Maesopsis emini

maka akan meningkatkan aliran permukaan menjadi 6.7 m

sebelumnya hanya sekitar 0-0.04 m
3
ha

-1
bln

-1
 . 

Menurunnya kualitas tanah 

erperan sebagai penyimpanan air. Simpanan air tanah bi

celah kerak bumi, atau pada zone pecahan batuan.  Udara dan air 

terdapat pada rongga-rongga segmen bagian atas, zone aerasi
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Kebakaran meningkatkan jumlah runoff dan erosi karena 

nutup.  Sebagai tanaman mati, sistem 

k menjaga kestabilan perpindahan 

Jenis dan macam vegetasi dan kondisi pertumbuhannya 

berpengaruh pada banyaknya air intersepsi dan banyaknya air yang sampai ke 

permukaan tanah. Selain itu vegetasi juga berpengaruh pada porositas tanah dan 

air permukaan, baik oleh serasah dan akar-

Vegetasi juga berperan pada pengurangan kandungan air tanah melalui 

proses transpirasi sehingga memperbesar kapasitas tanah menyerap air sebelum 

Vegetasi mengalami transpirasi yaitu penguapan air dari tubuh 

berkurangnya serasah penutup lantai hutan 

adalah tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa 

. Serasah yang telah membusuk (mengalami 

enjadi tanah. Saat terjadi 

kebakaran hutan dengan tipe kebakaran permukaan akan menyebabkan 

bakarnya serasah. Dengan terbakarnya seresah akan mengakibatkan 

sehingga areal tersebut 

dapat meningkatnya 

sehingga tanah menjadi kompak dan 

)  dan erosi tanah. 

Pudjiharta dan Fauzi (1981) menyatakan bahwa ketika tumbuhan bawah dan 

P.merkusii, Altingia excelsa, Maesopsis eminii dihilangkan, 

maka akan meningkatkan aliran permukaan menjadi 6.7 m
3
ha

-1
bln

-1
 yang 

impanan air tanah biasanya terdapat  

celah kerak bumi, atau pada zone pecahan batuan.  Udara dan air 

segmen bagian atas, zone aerasi yang mencakup 



 

 

tanah lapisan batuan dibawah yang mengandung air tersuspensi (vadose). Air 

tanah terdapat pada zona kejenuhan, yang bagian atasnya disebut muka air 

tanah.  Dengan terganggunya sifat

kebakaran maka 

terkait dengan proses infiltrasi dan penyimpanan air tanah.

sifat tanah yang akan berdampak terhadap terganggunya fungsi hidrologi, 

diantaranya : 

• Terganggunya 

Kebakaran 

menyebabkan densitas tanah meningkat

tanah sehingga tanah menjadi lebih kompak, 

umumnya berada pada kisaran 30

permukaan tanah 

kebakaran yang besar 

mencapai 200

kandungan air dalam tanah menjadi menurun dan 

meningkat. Dengan menurunnya kadar air bahkan sampai hilangnya  rongga 

air dalam tubuh tanah menjadi kosong sehingga berat jenis tanah

density) menjadi meningkat. 

bahwa terjadinya ke

penurunan prositas tanah dimana prosoitas di areal tegakan 

terbakar pada kedalaman 0 

porositas pada areal tegakan 

adalah 60.93 %.  Nilai porositas pada areal terbakar lebih kecil daripada areal 

tidak terbakar pada kedalaman tanah 0 

karena pemanasan yang tinggi membuat tanah menjadi padat sehingga pori 

mikro tanah berkurang yang tentu

Semakin rendah porositas tanah maka 

rendahnya kemampuan tanah dalam 

menyimpan (simpanan air tanah)

tanaman. Lutz & Chandler (1

 

tanah lapisan batuan dibawah yang mengandung air tersuspensi (vadose). Air 

tanah terdapat pada zona kejenuhan, yang bagian atasnya disebut muka air 

Dengan terganggunya sifat-sifat tanah (fisik, kimia dan biologi) akibat 

kebakaran maka secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi hidrologi, 

gan proses infiltrasi dan penyimpanan air tanah. Terganggunya sifat

sifat tanah yang akan berdampak terhadap terganggunya fungsi hidrologi, 

Terganggunya sifat fisik tanah 

ebakaran akan mengakibatkan struktur tanah menjadi kolaps dan 

menyebabkan densitas tanah meningkat serta terjadi penurunan

sehingga tanah menjadi lebih kompak, dimana porositas tanah normal 

umumnya berada pada kisaran 30-60%. Dengan terbakar

permukaan tanah terutama pada kejadian kebakaran dengan tingkat 

kebakaran yang besar maka suhu tanah akan  meningkat 

mencapai 200
o
C, selain itu kelembaban menjadi menurun sehingga 

kandungan air dalam tanah menjadi menurun dan kerapatan tanah menjadi 

meningkat. Dengan menurunnya kadar air bahkan sampai hilangnya  rongga 

air dalam tubuh tanah menjadi kosong sehingga berat jenis tanah

menjadi meningkat. Hasil Penelitian Prakoso (2005) menunjukkan 

terjadinya kebakaran pada tegakan Acacia menyebabkan terjadinya 

penurunan prositas tanah dimana prosoitas di areal tegakan 

terbakar pada kedalaman 0 – 15 cm adalah 68.09 % sedangkan nilai 

porositas pada areal tegakan Akasia terbakar pada kedalaman 15 

adalah 60.93 %.  Nilai porositas pada areal terbakar lebih kecil daripada areal 

tidak terbakar pada kedalaman tanah 0 – 15 cm dan 15 

karena pemanasan yang tinggi membuat tanah menjadi padat sehingga pori 

mikro tanah berkurang yang tentunya mengurangi jumlah pori total.

Semakin rendah porositas tanah maka akan mengakibatkan 

kemampuan tanah dalam infiltrasi, meningkatkan dan 

(simpanan air tanah) serta mengeluarkan air yang dibutuhkan 

Lutz & Chandler (1951) dalam Qodariyah (2008) 
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tanah lapisan batuan dibawah yang mengandung air tersuspensi (vadose). Air 

tanah terdapat pada zona kejenuhan, yang bagian atasnya disebut muka air 

sifat tanah (fisik, kimia dan biologi) akibat 

secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi hidrologi, 

Terganggunya sifat-

sifat tanah yang akan berdampak terhadap terganggunya fungsi hidrologi, 

struktur tanah menjadi kolaps dan 

penurunan porositas 

dimana porositas tanah normal 

terbakarnya lapisan 

terutama pada kejadian kebakaran dengan tingkat 

meningkat dan dapat 

kelembaban menjadi menurun sehingga 

kerapatan tanah menjadi 

meningkat. Dengan menurunnya kadar air bahkan sampai hilangnya  rongga 

air dalam tubuh tanah menjadi kosong sehingga berat jenis tanah (bulk 

Hasil Penelitian Prakoso (2005) menunjukkan 

bakaran pada tegakan Acacia menyebabkan terjadinya 

penurunan prositas tanah dimana prosoitas di areal tegakan Akasia tidak 

15 cm adalah 68.09 % sedangkan nilai 

terbakar pada kedalaman 15 – 30 cm 

adalah 60.93 %.  Nilai porositas pada areal terbakar lebih kecil daripada areal 

15 cm dan 15 – 30 cm, hal ini 

karena pemanasan yang tinggi membuat tanah menjadi padat sehingga pori 

nya mengurangi jumlah pori total.  

akan mengakibatkan semakin 

meningkatkan dan 

serta mengeluarkan air yang dibutuhkan 

Qodariyah (2008) menyatakan 



 

 

bahwa kebakaran yang berdampak pada terbentuknya konsistensi tanah 

keras yang takterbalikkan mengakibatkan penurunan kapasitas infiltrasi air 

dengan rata-rata berkisar 38%. 

sehingga tanah menjadi peka terhadap faktor

erosi dan banjir.

tanah) terhadap air meningkat.  Hal ini disebabkan kebakaran menghasilkan 

uap serta gas yang mengandung zat hidrofob (

terkondensasi pada lapisan tanah

lapisan tanah yang repelan.  Dengan adanya lapisan repelan, maka 

permeabilitas tanah menjadi terbatas sehingga timbul masalah erosi dan 

kekeringan.  

melonggarkan ikatan

sehingga mengakibatkan tanah mudah longsor. 

lapisan-lapisan di permukaan untuk sementara sukar dibasahi

Salah satu

mengikat air (

dapat menyebabkan tersumbatnya pori

terhadap terganggunya proses infil

akan dapat menimbulkan banjir 

gambar abu sisa pembakaran yang menutupi permukaan tanah dapat dilihat 

pada Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa kebakaran yang berdampak pada terbentuknya konsistensi tanah 

keras yang takterbalikkan mengakibatkan penurunan kapasitas infiltrasi air 

rata berkisar 38%. Hasilnya, aliran permukaan akan meningkat 

hingga tanah menjadi peka terhadap faktor-faktor yang meningkatkan 

erosi dan banjir.  Kebakaran mengakibatkan repelensi tanah (daya tolak 

tanah) terhadap air meningkat.  Hal ini disebabkan kebakaran menghasilkan 

uap serta gas yang mengandung zat hidrofob (penolak air).  Gas ini akan 

terkondensasi pada lapisan tanah yang lebih dingin, sehingga terbentuk 

lapisan tanah yang repelan.  Dengan adanya lapisan repelan, maka 

permeabilitas tanah menjadi terbatas sehingga timbul masalah erosi dan 

kekeringan.  Pengaruh kebakaran terhadap besarnya erosi juga melalui 

melonggarkan ikatan-ikatan pada permukaan tanah dan batu

sehingga mengakibatkan tanah mudah longsor. Selain itu juga m

lapisan di permukaan untuk sementara sukar dibasahi

lah satu hasil dari kebakaran adalah abu.  Abu mempunyai sifat sulit 

mengikat air (water repellent). Abu sisa kebakaran ini diperkirakan juga 

dapat menyebabkan tersumbatnya pori-pori tanah yang akan berdampak 

terhadap terganggunya proses infiltrasi dan penyimpanan air tanah.

akan dapat menimbulkan banjir dan sedimentasi di daerah hilir.  Contoh 

gambar abu sisa pembakaran yang menutupi permukaan tanah dapat dilihat 

Gambar 4. 

 

Sumber : www.keystone

Gambar 4. Abu sisa pembakaran 
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bahwa kebakaran yang berdampak pada terbentuknya konsistensi tanah 

keras yang takterbalikkan mengakibatkan penurunan kapasitas infiltrasi air 

Hasilnya, aliran permukaan akan meningkat 

faktor yang meningkatkan 

Kebakaran mengakibatkan repelensi tanah (daya tolak 

tanah) terhadap air meningkat.  Hal ini disebabkan kebakaran menghasilkan 

penolak air).  Gas ini akan 

yang lebih dingin, sehingga terbentuk 

lapisan tanah yang repelan.  Dengan adanya lapisan repelan, maka 

permeabilitas tanah menjadi terbatas sehingga timbul masalah erosi dan 

Pengaruh kebakaran terhadap besarnya erosi juga melalui 

ikatan pada permukaan tanah dan batu-batuan, 

Selain itu juga menyebabkan 

lapisan di permukaan untuk sementara sukar dibasahi 

hasil dari kebakaran adalah abu.  Abu mempunyai sifat sulit 

bu sisa kebakaran ini diperkirakan juga 

pori tanah yang akan berdampak 

yimpanan air tanah. Hal ini 

dan sedimentasi di daerah hilir.  Contoh 

gambar abu sisa pembakaran yang menutupi permukaan tanah dapat dilihat 

keystone-group.co.uk 



 

 

• Menurun dan/atau hilangnya bahan organik tanah

Dengan terbakarnya tumbuhan bawah dan serasah pada lantai hutan serta 

humus pada lapisan top soil maka 

hilangnya bahan organik tanah, yaitu :

� Kehilangan bahan organik 

� Pada suhu 200

� Di atas suhu 300

� Pemanasan sampai 450

melenyapkan 99 % bahan organik.

Penelitian Yudasworo (2001) menunjukkan bahwa kandungan C

cenderung menurun sesaat setelah pembakaran dan meningkat setelah 8 

bulan pembakaran. Sementara itu, tiga tahun setelah terjadinya kebakaran 

di HPGW, kandungan C

pemulihan dari areal yang terbakar, baik pada kedalaman 0

10-15 cm.  Keberadaan bahan organik berperan dalam proses pengikatan air 

dalam tanah 

berkurangnya bahan organik 

penurunan pengikatan air tanah dimana 

organik tanah sebesar 2 % akan menurunkan kapasitas tanah megikat air 

sebesar 20%. 

tanah terhadap puku

mencegah pembentukan serasah tahunan yang berfungsi sebagai mulsa 

terhadap permukaan tanah, sehingga menyebabkan lapisan tanah mineral 

tererosi oleh air hujan.

banjir serta pendangkalan sungai dan waduk.

• Menurun dan/atau hilangnya 

Biota tanah terkonsentrasi pada permukaan lapisan serasah dan 

lapisan duff karena lapisan ini mengandung sebagian besar baha

dan bagian yang aktif dalam dekomposisi dan proses mikrobial lainnya. Biota 

 

 

Menurun dan/atau hilangnya bahan organik tanah 

Dengan terbakarnya tumbuhan bawah dan serasah pada lantai hutan serta 

humus pada lapisan top soil maka akan mengakibatkan berkurangnya atau

hilangnya bahan organik tanah, yaitu : 

Kehilangan bahan organik mulai akan terjadi pada suhu 100

Pada suhu 200-300
0 

C, sekitar 85% bahan organik tanah hilang.

Di atas suhu 300
0 

C, bahan organik sisa yang berkarbon lenyap.

Pemanasan sampai 450
0 

C selama 2 jam atau 500

melenyapkan 99 % bahan organik. 

Penelitian Yudasworo (2001) menunjukkan bahwa kandungan C

cenderung menurun sesaat setelah pembakaran dan meningkat setelah 8 

bulan pembakaran. Sementara itu, tiga tahun setelah terjadinya kebakaran 

di HPGW, kandungan C-organik cenderung meningkat dengan adanya proses 

pemulihan dari areal yang terbakar, baik pada kedalaman 0

Keberadaan bahan organik berperan dalam proses pengikatan air 

dalam tanah yang akan mempengaruhi simpanan air tanah, 

berkurangnya bahan organik tanah akan menyebabkan terjadinya 

penurunan pengikatan air tanah dimana penurunan kandungan bahan 

organik tanah sebesar 2 % akan menurunkan kapasitas tanah megikat air 

. Menghilangkan lapisan serasah dan humus yang melindungi 

tanah terhadap pukulan air hujan.  Kebakaran yang berulang

mencegah pembentukan serasah tahunan yang berfungsi sebagai mulsa 

terhadap permukaan tanah, sehingga menyebabkan lapisan tanah mineral 

tererosi oleh air hujan.  Lapisan tanah yang tererosi dapat mengakibakan 

banjir serta pendangkalan sungai dan waduk. 

Menurun dan/atau hilangnya biota tanah 

Biota tanah terkonsentrasi pada permukaan lapisan serasah dan 

karena lapisan ini mengandung sebagian besar baha

dan bagian yang aktif dalam dekomposisi dan proses mikrobial lainnya. Biota 
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Dengan terbakarnya tumbuhan bawah dan serasah pada lantai hutan serta 

mengakibatkan berkurangnya atau 

mulai akan terjadi pada suhu 100
0
 C. 

C, sekitar 85% bahan organik tanah hilang. 

C, bahan organik sisa yang berkarbon lenyap. 

C selama 2 jam atau 500
0 

C selama ½ jam 

Penelitian Yudasworo (2001) menunjukkan bahwa kandungan C-organik 

cenderung menurun sesaat setelah pembakaran dan meningkat setelah 8 

bulan pembakaran. Sementara itu, tiga tahun setelah terjadinya kebakaran 

dengan adanya proses 

pemulihan dari areal yang terbakar, baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 

Keberadaan bahan organik berperan dalam proses pengikatan air 

yang akan mempengaruhi simpanan air tanah, sehingga 

akan menyebabkan terjadinya 

penurunan kandungan bahan 

organik tanah sebesar 2 % akan menurunkan kapasitas tanah megikat air 

Menghilangkan lapisan serasah dan humus yang melindungi 

Kebakaran yang berulang-ulang akan 

mencegah pembentukan serasah tahunan yang berfungsi sebagai mulsa 

terhadap permukaan tanah, sehingga menyebabkan lapisan tanah mineral 

Lapisan tanah yang tererosi dapat mengakibakan 

Biota tanah terkonsentrasi pada permukaan lapisan serasah dan 

karena lapisan ini mengandung sebagian besar bahan organik 

dan bagian yang aktif dalam dekomposisi dan proses mikrobial lainnya. Biota 



 

 

tanah terdapat di bawah permukaan tanah dalam seluruh atau sebagian 

daur hidupnya. Aktivitas biota tanah dalam pembentukan struktur tanah 

menghasilkan bahan organik agreg

memungkinkan untuk mempengaruhi struktur agregat. Tanah

mempunyai struktur granuler atau remah mempunyai porositas lebih tinggi 

daripada tanah

Kebakaran yang cukup 

pada lapisan serasah dan lapisan 

pada lapisan yang lebih dalam dan terisolasi dari panas ada kemungkinan 

untuk dapat bertahan (DeBano 

pun dapat merusak biota tanah yang berada di permukaan atau dekat 

permukaan tanah ini karena temperatur letalnya rendah, karena biota tanah 

ini terdapat permukaan atau bagian yang dekat dengan permukaan tanah 

maka akan sangat mudah terkena pemanasan

permukaan. Kebakaran hutan menyebabkan berkurangnya dan/atau 

matinya biota tanah yang turut berperan mempengaruhi struktur agregat 

dan porositas tanah sehingga menurunkan laju gerakan air melalui tanah.  

Menurut Siregar dan Munns

tanah mengontrol laju gerakan air tanah. Tanah yang berstruktur baik 

mempunyai keseimbangan makropores (>0.6 mm) dan mikropores (<0.6 

mm). Keseimbangan ini yang menyebabkan tanah dapat menyalurkan air 

secara cepat melalui makropores dan menahan air melalui kapilaritas dalam 

miropores. Makropores pada permukaan tanah merupakan jalan untuk 

infiltrasi air ke dalam tanah. 

 

4. Dampak terhadap hidrologi di gambut

Tanah gambut, kebakaran biasanya dipicu oleh adanya keg

pembangunan drainase 

PLG) yang merupakan system drainase buatan yang tidak terkendali, kegiatan ini 

menyebabkan terkurasnya kandungan air di lahan gambut, air tanah yang ada 

pada lahan gambut tersebut secara cepat mengalir keluar, daya tampung air 

 

tanah terdapat di bawah permukaan tanah dalam seluruh atau sebagian 

daur hidupnya. Aktivitas biota tanah dalam pembentukan struktur tanah 

menghasilkan bahan organik agregat, menjerat partikel hifa dalam agregat, 

memungkinkan untuk mempengaruhi struktur agregat. Tanah

mempunyai struktur granuler atau remah mempunyai porositas lebih tinggi 

daripada tanah-tanah dengan struktur massive (pejal). 

Kebakaran yang cukup besar dapat mematikan seluruh biota tanah 

pada lapisan serasah dan lapisan duff, sementara biota tanah yang terdapat 

pada lapisan yang lebih dalam dan terisolasi dari panas ada kemungkinan 

untuk dapat bertahan (DeBano et al., 1998). Tingkat kebakaran yang 

pun dapat merusak biota tanah yang berada di permukaan atau dekat 

permukaan tanah ini karena temperatur letalnya rendah, karena biota tanah 

ini terdapat permukaan atau bagian yang dekat dengan permukaan tanah 

maka akan sangat mudah terkena pemanasan saat terjadi kebakaran di 

permukaan. Kebakaran hutan menyebabkan berkurangnya dan/atau 

matinya biota tanah yang turut berperan mempengaruhi struktur agregat 

dan porositas tanah sehingga menurunkan laju gerakan air melalui tanah.  

Menurut Siregar dan Munns (1996) dalam Syaufina (2008), ruang pori dalam 

tanah mengontrol laju gerakan air tanah. Tanah yang berstruktur baik 

mempunyai keseimbangan makropores (>0.6 mm) dan mikropores (<0.6 

mm). Keseimbangan ini yang menyebabkan tanah dapat menyalurkan air 

cepat melalui makropores dan menahan air melalui kapilaritas dalam 

miropores. Makropores pada permukaan tanah merupakan jalan untuk 

infiltrasi air ke dalam tanah.  

Dampak terhadap hidrologi di gambut 

anah gambut, kebakaran biasanya dipicu oleh adanya keg

drainase baik dalam skala kecil (parit) maupun skala besar (kasus 

PLG) yang merupakan system drainase buatan yang tidak terkendali, kegiatan ini 

menyebabkan terkurasnya kandungan air di lahan gambut, air tanah yang ada 

pada lahan gambut tersebut secara cepat mengalir keluar, daya tampung air 
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tanah terdapat di bawah permukaan tanah dalam seluruh atau sebagian 

daur hidupnya. Aktivitas biota tanah dalam pembentukan struktur tanah 

at, menjerat partikel hifa dalam agregat, 

memungkinkan untuk mempengaruhi struktur agregat. Tanah-tanah yang 

mempunyai struktur granuler atau remah mempunyai porositas lebih tinggi 

besar dapat mematikan seluruh biota tanah 

, sementara biota tanah yang terdapat 

pada lapisan yang lebih dalam dan terisolasi dari panas ada kemungkinan 

., 1998). Tingkat kebakaran yang rendah 

pun dapat merusak biota tanah yang berada di permukaan atau dekat 

permukaan tanah ini karena temperatur letalnya rendah, karena biota tanah 

ini terdapat permukaan atau bagian yang dekat dengan permukaan tanah 

saat terjadi kebakaran di 

permukaan. Kebakaran hutan menyebabkan berkurangnya dan/atau 

matinya biota tanah yang turut berperan mempengaruhi struktur agregat 

dan porositas tanah sehingga menurunkan laju gerakan air melalui tanah.  

Syaufina (2008), ruang pori dalam 

tanah mengontrol laju gerakan air tanah. Tanah yang berstruktur baik 

mempunyai keseimbangan makropores (>0.6 mm) dan mikropores (<0.6 

mm). Keseimbangan ini yang menyebabkan tanah dapat menyalurkan air 

cepat melalui makropores dan menahan air melalui kapilaritas dalam 

miropores. Makropores pada permukaan tanah merupakan jalan untuk 

anah gambut, kebakaran biasanya dipicu oleh adanya kegiatan 

baik dalam skala kecil (parit) maupun skala besar (kasus 

PLG) yang merupakan system drainase buatan yang tidak terkendali, kegiatan ini 

menyebabkan terkurasnya kandungan air di lahan gambut, air tanah yang ada 

pada lahan gambut tersebut secara cepat mengalir keluar, daya tampung air 



 

 

tanahnya menjadi kecil dan terjadi penurunan drastis terhadap tinggi muka air 

tanah sehingga lahan menjadi k

telah terbukti di berbagai lokasi lahan gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera 

yang terbakar pada lokasi

terlihat pada Gambar 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kebakaran pada lahan gambut yang di drainase

Kejadian kebakaran telah menyebabkan rusaknya sifat fisik gambut yang 

berdampak pada terganggunya fungsi hidrologi gambut. 

adanya subsiden.  Adanya subsiden bisa dilihat dari akar 

menggantung seperti yang tergambar pada Gambar 6.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Subsiden pada gambut bekas kebakaran 

 

tanahnya menjadi kecil dan terjadi penurunan drastis terhadap tinggi muka air 

tanah sehingga lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi demikian 

telah terbukti di berbagai lokasi lahan gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera 

yang terbakar pada lokasi-lokasi yang memiliki parit dan saluran

Gambar 5.  

Sumber : Rieley,J.2003

Gambar 5. Kebakaran pada lahan gambut yang di drainase

Kejadian kebakaran telah menyebabkan rusaknya sifat fisik gambut yang 

berdampak pada terganggunya fungsi hidrologi gambut. Salah satunya adalah  

adanya subsiden.  Adanya subsiden bisa dilihat dari akar 

menggantung seperti yang tergambar pada Gambar 6. 

Sumber: Singleton, 2008.

Gambar 6. Subsiden pada gambut bekas kebakaran 
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tanahnya menjadi kecil dan terjadi penurunan drastis terhadap tinggi muka air 

ering dan mudah terbakar. Kondisi demikian 

telah terbukti di berbagai lokasi lahan gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera 

lokasi yang memiliki parit dan saluran seperti yang 

Sumber : Rieley,J.2003 

Gambar 5. Kebakaran pada lahan gambut yang di drainase 

Kejadian kebakaran telah menyebabkan rusaknya sifat fisik gambut yang 

Salah satunya adalah  

adanya subsiden.  Adanya subsiden bisa dilihat dari akar tanaman yang 

Sumber: Singleton, 2008. 

Gambar 6. Subsiden pada gambut bekas kebakaran  



 

 

Dalam 2 (dua) 

bisa mencapai 50 cm. Pada tahun berikutny

tahun tergantung kematangan gambut dan kedalaman saluran drainase. 

Dilaporkan bahwa 

Tengah pada tahun 1997 telah 

telah menghilangkan lapisan gambut

ini terjadi karena kejadian kebakaran mengakibatkan terb

permukaan gambut yang berdampak pada meningkatnya laju dekomposisi 

gambut.  Gambar 7 memperlihatkan laju peningkatan komulatif subsiden yang 

terjadi di Sarawak, Malaysia.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Subsiden gambut yang didrainase

Penurunan permukaan gambut juga menyebabkan menurunnya 

kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami 

pengurangan setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan 

kemampuannya dalam menyangga air 

m
3
/ha. Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m

banyak bila terjadi hujan deras. Sebaliknya

tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh 

daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan 

kekeringan pada musim kemarau.

menyebabkan gambut mengalami 

 

(dua) tahun pertama setelah lahan gambut didrainase, laju subsiden 

bisa mencapai 50 cm. Pada tahun berikutnya laju subsiden sekitar 2

tahun tergantung kematangan gambut dan kedalaman saluran drainase. 

Dilaporkan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan 

Tengah pada tahun 1997 telah menyebabkan terjadinya subsiden, diperkirakan 

menghilangkan lapisan gambut  sedalam 35-70 cm (Jaya 

ini terjadi karena kejadian kebakaran mengakibatkan terb

permukaan gambut yang berdampak pada meningkatnya laju dekomposisi 

Gambar 7 memperlihatkan laju peningkatan komulatif subsiden yang 

terjadi di Sarawak, Malaysia. Tahun 1960 adalah tahun dimulainya drainase

Sumber: Wosten et al.

. Subsiden gambut yang didrainase; studi kasus di Sarawak, 

Penurunan permukaan gambut juga menyebabkan menurunnya 

kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami 

setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan 

kemampuannya dalam menyangga air hingga 90 cm atau ekivalen dengan 9.000 

/ha. Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m

banyak bila terjadi hujan deras. Sebaliknya karena sedikitnya cadangan air yang 

tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh 

daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan 

kekeringan pada musim kemarau.  Selain terjadinya dekomposi, kebakara

menyebabkan gambut mengalami irreversible drying (kering tak balik), sehingga 
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setelah lahan gambut didrainase, laju subsiden 

a laju subsiden sekitar 2–6cm per 

tahun tergantung kematangan gambut dan kedalaman saluran drainase. 

kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan 

menyebabkan terjadinya subsiden, diperkirakan 

(Jaya et al., 2000). Hal 

ini terjadi karena kejadian kebakaran mengakibatkan terbukanya areal 

permukaan gambut yang berdampak pada meningkatnya laju dekomposisi 

Gambar 7 memperlihatkan laju peningkatan komulatif subsiden yang 

Tahun 1960 adalah tahun dimulainya drainase 

Sumber: Wosten et al., 1997 

studi kasus di Sarawak, Malaysia.    

Penurunan permukaan gambut juga menyebabkan menurunnya 

kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami 

setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan 

90 cm atau ekivalen dengan 9.000 

/ha. Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m
3
 air lebih 

karena sedikitnya cadangan air yang 

tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh 

daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan 

Selain terjadinya dekomposi, kebakaran juga 

(kering tak balik), sehingga 



 

 

gambut tidak lagi dapat menyimpan air

tanah seperti yang diilustrasikan pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

Dengan semakin berkurangnya lahan gambut dan semakin terdegradasinya 

gambut yang masih ada maka akan mempengaruhi fungsi hidrologi gambut 

sebagai penyimpan cadangan air dan penyangga air tawar, pada saa

hujan gambut tidak 

musim kemarau, serta mencegah intrusi air laut, sehingga akan meningkatkan 

kerawanan terjadinya banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada musim 

kemarau serta sulitnya

dilakukan oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB bekerjasama 

dengan KLH,  biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan ekologis lahan 

gambut seluas 3.000 hektar dengan ketebalan gambut yang r

cm dalam fungsinya sebagai penyimpanan air, pengaturan tata air dan 

pengendalian erosi adalah Rp. 190.095.000.000 (penyimpanan air), Rp 

89.100.000 (pengaturan tata air) dan Rp 3.638.250.000 (pengendali erosi), 

sehingga total biaya yang di

hidrologi gambut pada lahan gambut seluas 3000 ha dan gambut yang rusak 

sampai pada kedalaman 10 cm adalah Rp

 

gambut tidak lagi dapat menyimpan air akibatnya terjadi penurunan muka air 

seperti yang diilustrasikan pada Gambar 8. 

Sumber: Takahashi

Gambar 8. Muka air tanah pada berbagai kondisi gambut

Dengan semakin berkurangnya lahan gambut dan semakin terdegradasinya 

gambut yang masih ada maka akan mempengaruhi fungsi hidrologi gambut 

sebagai penyimpan cadangan air dan penyangga air tawar, pada saa

hujan gambut tidak lagi dapat menampung air hujan dan mengalirkan air pada 

musim kemarau, serta mencegah intrusi air laut, sehingga akan meningkatkan 

kerawanan terjadinya banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada musim 

kemarau serta sulitnya mendapatkan air tawar.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB bekerjasama 

dengan KLH,  biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan ekologis lahan 

gambut seluas 3.000 hektar dengan ketebalan gambut yang r

cm dalam fungsinya sebagai penyimpanan air, pengaturan tata air dan 

pengendalian erosi adalah Rp. 190.095.000.000 (penyimpanan air), Rp 

89.100.000 (pengaturan tata air) dan Rp 3.638.250.000 (pengendali erosi), 

sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan fungsi 

hidrologi gambut pada lahan gambut seluas 3000 ha dan gambut yang rusak 

sampai pada kedalaman 10 cm adalah Rp 193.822.350.000 (KLH, 2004).
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terjadi penurunan muka air 

Sumber: Takahashi, et.al.,2008 

. Muka air tanah pada berbagai kondisi gambut 

Dengan semakin berkurangnya lahan gambut dan semakin terdegradasinya 

gambut yang masih ada maka akan mempengaruhi fungsi hidrologi gambut 

sebagai penyimpan cadangan air dan penyangga air tawar, pada saat musim 

lagi dapat menampung air hujan dan mengalirkan air pada 

musim kemarau, serta mencegah intrusi air laut, sehingga akan meningkatkan 

kerawanan terjadinya banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada musim 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB bekerjasama 

dengan KLH,  biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan ekologis lahan 

gambut seluas 3.000 hektar dengan ketebalan gambut yang rusak rata-rata 10 

cm dalam fungsinya sebagai penyimpanan air, pengaturan tata air dan 

pengendalian erosi adalah Rp. 190.095.000.000 (penyimpanan air), Rp 

89.100.000 (pengaturan tata air) dan Rp 3.638.250.000 (pengendali erosi), 

butuhkan untuk mengganti kerusakan fungsi 

hidrologi gambut pada lahan gambut seluas 3000 ha dan gambut yang rusak 

193.822.350.000 (KLH, 2004). 



 

 

E. Upaya memperbaiki fungsi hidrologi pasca kebakaran

Uraian pada sub bab sebelumnya 

kebakaran hutan baik ditanah mineral maupun gambut berdampak besar terhadap 

fungsi hidrologi. Sehingga upaya pemulihan kondisi paska kebakaran perlu segera 

dilakukan untuk memulihkan kembali

mineral maupuan gambut.  Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan 

rehabilitasi dengan menggunakan tanaman asli setempat untuk mempercepat 

terjadinya proses suksesi sehingga lahan yang terbuka akibat t

dapat segera tertutupi oleh vegetasi yang mempunyai peranan besar terhadap fungsi 

hidrologi. Beberapa teknologi untuk merehabilitasi kerusakan 

kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan (Sinukaban, 2003) yaitu :

a.  Agronomi yang meliputi teknis agronomis seperti TOT, 

farming, mulsa, pergiliran tanaman (

b.   Vegetatif berupa agroforestry

c.  Struktur/konstruksi yai

d.  Manajemen berupa perubahan penggunaan lahan.

Teknologi konservasi tanah dan air secara vegetatif dapat dilakukan melalui 

bentuk pengelolaan tanaman berupa pohon atau semak, baik tanaman tahunan 

maupun tanaman setahun dan rumput

dengan tindakan konservasi tanah

Pengelolaan tanah secara vegetatif dapat menjamin keberlangsungan keberadaan 

tanah dan air karena memiliki sifat : (1) memelihara kestabilan struktur tanah melalui 

sistem perakaran dengan memperbesar granulasi

seresah dan tajuk mengurangi evaporasi, (3) disamping itu dapat meningkatkan 

aktifitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah, sehingga 

memperbesar jumlah infiltrasi dan mencegah terjadinya erosi. Fun

vegetasi berupa tanaman kehutanan yang tak kalah pentingnya yaitu memiliki nilai 

ekonomi sehingga dapat menambah penghasilan petani (Hamilton, et.al., 1997). 

Tanah dengan penutup tanah yang baik berupa vegetasi, mulsa residu tanaman akan 

memperkecil erosi dan 

 

Upaya memperbaiki fungsi hidrologi pasca kebakaran 

pada sub bab sebelumnya secara jelas menggambarkan bahwa kejadian 

kebakaran hutan baik ditanah mineral maupun gambut berdampak besar terhadap 

Sehingga upaya pemulihan kondisi paska kebakaran perlu segera 

dilakukan untuk memulihkan kembali kestabilan fungsi hidrologi baik pada tanah 

mineral maupuan gambut.  Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan 

rehabilitasi dengan menggunakan tanaman asli setempat untuk mempercepat 

terjadinya proses suksesi sehingga lahan yang terbuka akibat terjadinya kebakaran 

dapat segera tertutupi oleh vegetasi yang mempunyai peranan besar terhadap fungsi 

eberapa teknologi untuk merehabilitasi kerusakan 

kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan (Sinukaban, 2003) yaitu :

Agronomi yang meliputi teknis agronomis seperti TOT, minimum tillage

, mulsa, pergiliran tanaman (crop rotation), pengelolaan residu tanaman.

agroforestry, alley cropping, penanaman rumput.

Struktur/konstruksi yaitu bangunan konservasi seperti teras, tanggul, cek dam.

Manajemen berupa perubahan penggunaan lahan. 

Teknologi konservasi tanah dan air secara vegetatif dapat dilakukan melalui 

bentuk pengelolaan tanaman berupa pohon atau semak, baik tanaman tahunan 

maupun tanaman setahun dan rumput-rumputan. Teknologi ini sering dipadukan 

dengan tindakan konservasi tanah dan air secara pengelolaan (Sinukaban, 2003). 

Pengelolaan tanah secara vegetatif dapat menjamin keberlangsungan keberadaan 

tanah dan air karena memiliki sifat : (1) memelihara kestabilan struktur tanah melalui 

sistem perakaran dengan memperbesar granulasi tanah, (2) penutupan lahan oleh 

seresah dan tajuk mengurangi evaporasi, (3) disamping itu dapat meningkatkan 

aktifitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah, sehingga 

memperbesar jumlah infiltrasi dan mencegah terjadinya erosi. Fun

vegetasi berupa tanaman kehutanan yang tak kalah pentingnya yaitu memiliki nilai 

ekonomi sehingga dapat menambah penghasilan petani (Hamilton, et.al., 1997). 

Tanah dengan penutup tanah yang baik berupa vegetasi, mulsa residu tanaman akan 

memperkecil erosi dan run off. 
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secara jelas menggambarkan bahwa kejadian 

kebakaran hutan baik ditanah mineral maupun gambut berdampak besar terhadap 

Sehingga upaya pemulihan kondisi paska kebakaran perlu segera 

kestabilan fungsi hidrologi baik pada tanah 

mineral maupuan gambut.  Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan 

rehabilitasi dengan menggunakan tanaman asli setempat untuk mempercepat 

erjadinya kebakaran 

dapat segera tertutupi oleh vegetasi yang mempunyai peranan besar terhadap fungsi 

eberapa teknologi untuk merehabilitasi kerusakan hidrologi dalam 

kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan (Sinukaban, 2003) yaitu : 

minimum tillage, countur 

pengelolaan residu tanaman. 

, penanaman rumput. 

eperti teras, tanggul, cek dam. 

Teknologi konservasi tanah dan air secara vegetatif dapat dilakukan melalui 

bentuk pengelolaan tanaman berupa pohon atau semak, baik tanaman tahunan 

rumputan. Teknologi ini sering dipadukan 

dan air secara pengelolaan (Sinukaban, 2003). 

Pengelolaan tanah secara vegetatif dapat menjamin keberlangsungan keberadaan 

tanah dan air karena memiliki sifat : (1) memelihara kestabilan struktur tanah melalui 

tanah, (2) penutupan lahan oleh 

seresah dan tajuk mengurangi evaporasi, (3) disamping itu dapat meningkatkan 

aktifitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah, sehingga 

memperbesar jumlah infiltrasi dan mencegah terjadinya erosi. Fungsi lain daripada 

vegetasi berupa tanaman kehutanan yang tak kalah pentingnya yaitu memiliki nilai 

ekonomi sehingga dapat menambah penghasilan petani (Hamilton, et.al., 1997). 

Tanah dengan penutup tanah yang baik berupa vegetasi, mulsa residu tanaman akan 



 

 

Khusus untuk lahan gambut, upaya restorasi hidrologi

perlu dilakukan terlebih dahulu 

menaikkan kembali muka air tanah yang menurun akibat kebakaran maka dapa

dilakukan melalui upaya penyekatan dari parit, kanal atau saluran drainase lain yang 

tidak terkendali.  Prinsip dalam penyekatan parit dan saluran pada lahan gambut 

seperti yang terlihat pada 

tanah gambut akan meningkat dan memperbaiki fungsi hidrologi di gambut tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Prinsip utama dalam penyekatan parit dan saluran pada lahan Gambut

 

 

 

 

 

 

 

Khusus untuk lahan gambut, upaya restorasi hidrologi (pemulihan tata air)

perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan kegiatan rehabilitasi. Untuk 

menaikkan kembali muka air tanah yang menurun akibat kebakaran maka dapa

dilakukan melalui upaya penyekatan dari parit, kanal atau saluran drainase lain yang 

.  Prinsip dalam penyekatan parit dan saluran pada lahan gambut 

seperti yang terlihat pada Gambar 9. Dengan penyekatan ini diharakan muka air 

t akan meningkat dan memperbaiki fungsi hidrologi di gambut tersebut.

 

 

 

 

Sumber: Suryadiputra, dkk (2005)

Prinsip utama dalam penyekatan parit dan saluran pada lahan Gambut
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(pemulihan tata air) 

sebelum dilakukan kegiatan rehabilitasi. Untuk 

menaikkan kembali muka air tanah yang menurun akibat kebakaran maka dapat 

dilakukan melalui upaya penyekatan dari parit, kanal atau saluran drainase lain yang 

.  Prinsip dalam penyekatan parit dan saluran pada lahan gambut 

Dengan penyekatan ini diharakan muka air 

t akan meningkat dan memperbaiki fungsi hidrologi di gambut tersebut. 

Sumber: Suryadiputra, dkk (2005) 

Prinsip utama dalam penyekatan parit dan saluran pada lahan Gambut 



 

 

Berdasarkan Gambar 9. 

dan lahan gambut.  Secara skematis 

gambut dapat dilihat pada 

Gambar 10.  Skema sistem pemulihan tata air di hutan dan lahan gambut 

Selain pembuatan sekat pada parit untuk memperbaiki hidrologi pada lahan 

gambut, upaya rehabilitasi dengan 

dengan menggunakan tanaman asli setempat 

penanaman ini dimaksudkan untuk mepercepat suksesi alami disepanjang saluran 

dan untuk meningkatkan kualitas air. 

 

 

Berdasarkan Gambar 9. maka dapat dibuat skema sistem pemulihan tata air hutan 

Secara skematis sistem pemulihan tata air di hutan dan lahan 

at pada Gambar 10. 

Sumber: Grigg (1996) dalam  Suryadiputra, dkk (2005)

Skema sistem pemulihan tata air di hutan dan lahan gambut 

Selain pembuatan sekat pada parit untuk memperbaiki hidrologi pada lahan 

upaya rehabilitasi dengan  melakukan penanaman disepanjang saluran parit 

dengan menggunakan tanaman asli setempat juga perlu segera dilakukan dimana 

enanaman ini dimaksudkan untuk mepercepat suksesi alami disepanjang saluran 

dan untuk meningkatkan kualitas air.  
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maka dapat dibuat skema sistem pemulihan tata air hutan 

sistem pemulihan tata air di hutan dan lahan 

 

Suryadiputra, dkk (2005) 

Skema sistem pemulihan tata air di hutan dan lahan gambut  

Selain pembuatan sekat pada parit untuk memperbaiki hidrologi pada lahan 

naman disepanjang saluran parit 

juga perlu segera dilakukan dimana  

enanaman ini dimaksudkan untuk mepercepat suksesi alami disepanjang saluran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11

 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ALTERRA

menaikkan rata-rata muka air tanah sampai 0.75m 

Gambar 12. Peningkatan muka air tanah gambut akibat penyekatan kanal

 

 

Sumber: Suryadiputra,dkk (2005)

Gambar 11. Penyekatan kanal di kawasan eks PLG

studi yang dilakukan oleh ALTERRA-ILRI penyekatan kanal mampu 

rata muka air tanah sampai 0.75m seperti yang terlihat pada 

Sumber: www.geog.le.ac.uk

. Peningkatan muka air tanah gambut akibat penyekatan kanal
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Sumber: Suryadiputra,dkk (2005) 

. Penyekatan kanal di kawasan eks PLG 

ILRI penyekatan kanal mampu 

seperti yang terlihat pada Gambar 12.  

 

Sumber: www.geog.le.ac.uk 

. Peningkatan muka air tanah gambut akibat penyekatan kanal 



 

 

 

F. Penutup 

Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan struktur dan komposisinya 

yang beragam serta serasah yang terdapat dilantai hutan berasosiasi dengan tanah 

akan mempengaruhi fungsi hidrologi, sehingga hutan memiliki peran yang sangat 

penting dalam menjaga kese

terhadap hidrologi secara langsung merupakan dampak terhadap hilang dan/atau 

rusaknya vegetasi, menurun dan/atau hilangnya serasah serta  menurunnya 

tanah. Kondisi ini akan mepengaruhi proses

menurun dan /atau hilangnya daya

run off yang mengakibatkan terjadinya  

simpanan air tanah. Selain itu akan mengakibatkan menurunny

yang berdampak pada menurunnya curah hujan sehinga terjadi penurunan sediaan 

air tanah. 
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Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan struktur dan komposisinya 
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