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Keberadaan vegetasi pada suatu wilayah akan memberikan dampak positif bagi 

keseimbangan ekosistem dalam skala yang lebih luas antara lain dengan pengaturan 

keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia, dan 

biologis tanah, pengaturan tata air kawasan, pengendalian erosi, dan  sebagainya. Berkaitan 

dengan fungsi pengaturan tata air dan pengendalian erosi, setiap tipe vegetasi menunjukkan 

pengaruh yang berbeda karena struktur dan komposisinya bervariasi. Pada umumnya peran 

tanaman dinilai positif terhadap kelestarian sumber daya air kawasan baik kualitas maupun 

kuantitasnya.  Beberapa informasi menunjukkan bahwa kelestarian sumber daya air tergantung 

dari kondisi hutan pada kawasan tersebut. Pada saat hutan ditebang hasil air  pada awalnya akan 

meningkat karena berkurangnya evapotranspirasi,  namun lama kelamaan hasil air tersebut akan 

berkurang karena jumlah air yang tersimpan di dalam tanah juga berkurang. Hal ini disebabkan 

karena air hujan yang jatuh pada areal hutan yang telah terbuka, sebagian besar langsung 

menjadi aliran permukaan. Seyhan (1990) mengemukakan bahwa penggunaan vegetasi penutup 

hutan akan dapat memperbaiki fluktuasi aliran air. Banyaknya air hujan  yang tidak langsung 

dapat mencapai permukaan tanah tergantung pada karakteristik tanaman penutup yang meliputi 

bentuk dan ukuran daun, bentuk dan kerapatan tajuk, kekasaran kulit batang dan kelurusan 

batang pohon (Pramono, 2006). Air yang dapat mencapai permukaan tanah  sebagian  meresap 

ke dalam tanah dan sebagian akan mengisi ledok ledok permukaan tanah (depression storage), 

dan sisanya akan mengalir sebagai limpasan (runoff). Banyaknya air yang meresap ke dalam 

tanah tergantung pada sifat sifat fisik tanah terutama tekstur dan stuktur tanah, keadaan topografi 

permukaan dan keadaan relief mikro permukaan tanah.  

Dalam proses hidrologi, tidak semua masukan yang berupa curah hujan akan langsung 

menjadi luaran berupa limpasan (runoff). Curah hujan yang turun pada suatu kawasan akan 

melalui eberapa proses sebelum akhirnya menjadi limpasan (runoff). Dalam proses hidrologi 

pada suatu kawasan tersebut, tidak semua masukan yang berupa curah hujan akan langsung 
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menjadi luaran berupa limpasan (runoff). Hal ini disebabkan karena air hujan akan mengalami 

proses kehilangan air yang disebabkan karena beberapa hal yaitu evaporasi, transpirasi, 

gabungan antara evaporasi dan transpirasi atau yang sering disebut dengan evapotranspirasi dan 

kebocoran pada sistem airtanah. Disamping itu dalam sistem siklus hidrologi terdapat sebagian 

air yang tertahan sementara di dalam tanah dan baru akan dikeluarkan/ dilepaskan ke sistem 

sungai pada suatu waktu/rentang waktu tertentu. Besaran waktu atau rentang waktu 

dilepaskannya air dari dalam tanah tergantung dari banyak hal, antara lain jenis tanahnya, tekstur 

tanahnya, jenis batuan (kondisi geologi) dan sebagainya. Dengan demikian pada umumnya 

dalam sistem siklus hidrologi besarnya luaran akan selalu lebih kecil dari masukannya. Namun 

demikian dalam kasus tertentu dimungkinkan volume luaran justru lebih besar dari masukannya, 

hal ini mungkin saja terjadi pada wilayah-wilayah dengan kondisi geologi tertentu. 

Informasi ilmiah yang berkaitan dengan pengaruh beberapa jenis tanaman kayu-kayuan 

terhadap tata air suatu kawasan perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan jenis tanaman 

hutan yang akan ditanam di kawasan yang akan direboisasi.  Lebih detail lagi, informasi tentang 

nilai, intersepsi,  erosi, limpasan permukaan dan hasil air dari berbagai jenis tanaman kayu-

kayuan yang merupakan jenis tanaman prioritas belum semuanya tersaji, baik pada tingkat tapak 

(site) maupun lingkungan ekologinya. Tujuan pengembangan jenis kayu pertukangan ini salah 

satunya adalah juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan hutan tanaman. Hasil dari 

kajian ini diharapkan akan menjadi informasi penting bagi penentu kebijakan, khususnya 

dibidang kehutanan, yaitu dalam rangka menunjang program pengelolaan sumber daya hutan 

yang berkelanjutan (sustainable forest management) serta terutama penyediaan kebutuhan air. 

 

1. Proses hidrologi dalam suatu DAS 

Proses hidrologi dalam suatu DAS secara sederhana dapat digambarkan dengan adanya 

hubungan antara unsur masukan yakni hujan, proses dan keluaran yaitu berupa aliran yang  

dipengaruhi oleh karakteristik DAS dan tergantung pada karakteristik hujan yang jatuh. 

Karakteristik hujan meliputi tebal hujan, intensitas dan durasi hujan, sedang karakteristik DAS 

meliputi topografi, geologi, geomorfologi, tanah, penutup lahan/vegetasi, dan pengelolaan lahan 

serta morfometri DAS (Hadi, 2006a).  Proses hidrologi dalam suatu DAS sering disebut dengan 

siklus hidrologi. Siklus hidrologi yang terjadi di alam adalah merupakan suatu sistem yang dalam 

hal ini terdapat masukan, proses dan luaran. Masukan dalam sistem siklus hidrologi adalah 
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berupa curah hujan, kemudian proses yang terjadi dalam siklus hidrologi ini adalah berupa 

simpanan yang terdapat pada vegetasi, permukaan tanah, lengas tanah dan air tanah. Selanjutnya 

luaran dalam sistem siklus hidrologi adalah berupa evapotranspirasi (gabungan evaporasi dan 

transpirasi), bocoran airtanah dan limpasan (runoff). 

Dalam sistem siklus hidrologi tersebut, tidak semua masukan yang berupa curah hujan 

akan langsung menjadi luaran berupa limpasan (runoff). Hal ini disebabkan karena air hujan akan 

mengalami proses kehilangan air yang disebabkan karena beberapa hal yaitu evaporasi, 

transpirasi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi atau yang sering disebut dengan 

evapotranspirasi dan kebocoran pada sistem airtanah. Disamping itu dalam sistem siklus 

hidrologi terdapat sebagian air yang tertahan sementara di dalam tanah dan baru akan 

dikeluarkan/ dilepaskan ke sistem sungai pada suatu waktu/rentang waktu tertentu. Besaran 

waktu atau rentang waktu dilepaskannya air dari dalam tanah tergantung dari banyak hal, antara 

lain jenis tanahnya, tekstur tanahnya, jenis batuan (kondisi geologi) dan sebagainya. Dengan 

demikian pada umumnya dalam sistem siklus hidrologi besarnya luaran akan selalu lebih kecil 

dari masukannya. Namun demikian dalam kasus tertentu dimungkinkan volume luaran justru 

lebih besar dari masukannya, hal ini mungkin saja terjadi pada wilayah-wilayah dengan kondisi 

geologi tertentu.  

Secara umum proses hidrologi meliputi intersepsi, curahan alur, tembusan (troughfall), 

aliran batang (stemflow), evapotranspirasi, peresapan (infiltration), perkolasi, limpasan 

permukaan (surface runoff), aliran dasar (baseflow), serta aliran yang merambat baik dari sistem 

air tanah maupun lengas tanah (Hadi, 2006b). 

 

2. Hubungan Hutan dengan Tata Air Kawasan 

Hutan selain dapat berfungsi produksi juga dapat menjadi pengatur tata air dan pelindung 

terhadap degradasi tanah oleh hujan karena hutan dapat mendorong peresapan air ke dalam 

tanah. Adanya penutupan lahan oleh vegetasi hutan dan seresah di permukaan akan melindungi 

tanah terhadap pukulan air hujan sehingga energi kinetik hujan dapat diperkecil dan dikendalikan 

(Priyono, 2002).  

Suryatmojo, H. (2006) mengemukakan bahwa hutan dengan penyebarannya yang luas, 

dengan struktur dan komposisinya yang beragam diharapkan mampu menyediakan manfaat 

lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia antara lain jasa peredaman terhadap banjir, 
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erosi dan sedimentasi serta jasa pengendalian daur air. Dalam keadaan hutan yang telah mantap, 

perubahan peran hutan mungkin hanya nampak secara musiman, sesuai dengan pola sebaran 

hujannya. Peran hutan terhadap pengendalian daur air dimulai dari peran tajuk menyimpan air 

sebagai air intersepsi. Sampai saat ini intersepsi belum dianggap sebagai faktor penting dalam 

daur hidrologi. Bagi daerah yang hujannya rendah dan kebutuhan air dipenuhi dengan konsep 

water harvest maka para pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) harus tetap memperhitungkan 

besarnya intersepsi karena jumlah air yang hilang sebagai air intersepsi dapat mengurangi jumlah 

air yang masuk ke suatu kawasan dan akhirnya mempengaruhi neraca air regional. Dengan 

demikian pemeliharaan hutan yang berupa penjarangan sangat penting dilaksanakan sesuai 

frekuensi yang telah ditetapkan. Peran menonjol yang ke dua yang juga sering menjadi sumber 

penyebab kekawatiran masyarakat adalah evapotranspirasi. Beberapa faktor yang berperanan 

terhadap besarnya evapotranspirasi antara lain adalah radiasi matahari, suhu, kelembaban udara, 

kecepatan angin dan ketersediaan air di dalam tanah atau sering disebut kelengasan tanah. 

Lengas tanah berperanan terhadap terjadinya evapotranspirasi. Evapotranspirasi punya pengaruh 

yang penting terhadap besarnya cadangan air tanah terutama untuk kawasan yang berhujan 

rendah, lapisan/tebal tanah dangkal dan sifat batuan yang tidak dapat menyimpan air. Peran 

ketiga adalah kemampuan mengendalikan tingginya lengas tanah hutan. Tanah mempunyai 

kemampuan untuk menyimpan air (lengas tanah), karena memiliki rongga-rongga yang dapat 

diisi dengan udara/cairan atau bersifat porous. Bagian lengas tanah yang tidak dapat dipindahkan 

dari tanah oleh cara-cara alami yaitu dengan osmosis, gravitasi atau kapasitas simpanan 

permanen suatu tanah diukur dengan kandungan air tanahnya pada titik layu permanen yaitu 

pada kandungan air tanah terendah dimana tanaman dapat mengekstrak air dari ruang pori tanah 

terhadap gaya gravitasinya. Titik layu ini sama bagi semua tanaman pada tanah tertentu (Seyhan, 

1977 dalam Suryatmojo, 2006). Pada tingkat kelembaban titik layu ini tanaman tidak mampu 

lagi menyerap air dari dalam tanah. Jumlah air yang tertampung di daerah perakaran merupakan 

faktor penting untuk menentukan nilai penting tanah pertanian maupun kehutanan. Peran ke 

empat adalah dalam pengendalian aliran (hasil air). Kebanyakan persoalan distribusi sumberdaya 

air selalu berhubungan dengan dimensi ruang dan waktu. Akhir-akhir ini kita lebih sering 

dihadapkan pada suatu keadaan berlebihan air pada musim hujan dan kekurangan air di musim 

kemarau. Sampai saat ini masih dipercayai bahwa hutan yang baik mampu mengendalikan daur 

air artinya hutan yang baik dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya di 
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musim kemarau. Kepercayaan ini didasarkan atas masih melekatnya dihati masyarakat bukti-

bukti bahwa banyak sumber-sumber air dari dalam kawasan hutan yang baik tetap mengalir pada 

musim kemarau. 

Selanjutnya Gintings (2007) mengemukakan bahwa hutan terutama yang mempunyai tajuk 

yang berlapis dapat berperan dalam mengatur tata air dengan cara langsung maupun tidak 

langsung antara lain : 

1. Hutan akan menghasilkan serasah dan kalau terdekomposisi akan mendatangkan kompos 

yang mempunyai kemampuan menyimpan air lebih kurang 5 kali beratnya. Hairiah (2006) 

dalam Gintings (2007), memberikan bukti-bukti bahwa peran serasah hutan lebih besar dari 

tanaman pohonnya dalam mengatur tata air. Di bawah tegakan hutan akan terjadi iklim mikro 

yang mengakibatkan mikro-organisme dapat berkembang secara baik, sehingga kemampuan 

tanahnya untuk menginfiltasikan air hujan menjadi tinggi. 

2. Batang dan ranting pohon yang jatuh ke tanah akan memperlambat jalannya aliran 

permukaan sehingga kesempatan air masuk ke dalam tanah juga menjadi besar. 

3. Tanaman akan menahan kecepatan angin sehingga daya evapotranspirasi tanaman menjadi 

lebih kecil. 

4. Cahaya matahari hanya sedikit yang dapat menembus tajuk tanaman sehingga temperatur 

tanah dan permukaan di bawah tanaman hutan menjadi lebih rendah sehingga tanaman 

bawah akan tertekan dan evapotranspirasi menjadi relatif kecil. 

 

Lebih lanjut Gintings (2007) juga mengemukakan bahwa Fluktuasi debit air pada musim 

penghujan dan musim kemarau pada daerah yang berhutan diakui masyarakat lebih kecil. 

Beberapa pengakuan ini dapat di dengar dari masyarakat yang berada di tepi sungai di Sumatera 

dan Kalimantan misalnya masyarakat yang tinggal di Jambi, Pontianak, Muara Tewe dan 

Samarinda. Dengan fluktuasi air sungai yang lebih kecil maka air akan dapat dimanfaatkan 

secara maksimal baik untuk transportasi maupun penggunaan air secara langsung.  

 Di lain pihak Bruijnzeel (2006) mengemukakan pendapat yang berbeda. Dalam tulisannya 

disimpulkan bahwa jumlah air pada daerah yang berhutan akan lebih kecil dari pada areal yang 

ditanami dengan tanaman pangan terutama pada musim kemarau. Beberapa bukti dalam tulisan 

tersebut antara lain seperti yang dikemukakan oleh Zhang et.al,. (2001) dalam Bruijnzeel (2006) 

yang mengemukakan bahwa hutan hampir selalu mengkonsumsi air lebh banyak dari pada 
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vegetasi yang lebih rendah seperi rerumputan atau tanaman bawah, sehingga dengan demikian 

pembukaan wilayah berhutan secara normal akan meningkatkan total aliran sungainya (Gambar 

1). 

 

 Gambar 1. Hubungan antara Penggunaan Air Tahunan dengan Curah Hujan Tahunan   

                              pada Kawasan Hutan dan Padang Rumput. (Zhang et.al.,  2001 dalam  

                              Bruijnzeel, 2006) 

 

 Bukti lain disampaikan oleh Vertessy et. al. (1889) dalam Bruijnzeel (2006) yang 

mengemukakan bahwa pengurangan besar terjadi pada aliran selama periode ulang pertumbuhan 

tanaman hutan yang cepat, dan kemudian seiring dengan perubahan waktu besarnya aliran akan 

kembali lagi seperti sebelumnya pada saat komposisi hutan kembali seperti semula (Gambar 3). 

 

 Gambar 2. Pola Hubungan antara Umur Hutan dengan Penurunan Hasil Air/Limpasan  

                              (Vertessy et. al., 1889 dalam Bruijnzeel, 2006) 
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Selanjutnya Bruijnzeel (2006) sendiri mengemukakan bahwa tidak banyak perubahan yang 

terjadi pada total besarnya aliran sungai setelah mengkonversi hutan pegunungan menjadi 

padang rumput di Costa Rica karena terjadi kehilangan air yang cukup besar melalui intersepsi 

yang terjadi di padang rumput. Disamping itu Bruijnzeel (2006) juga mengemukakan bahwa 

penebangan hutan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap peningkatan aliran pada musim 

kemarau yang disebabkan karena penggunaan air yang rendah oleh tanaman (Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Besarnya Aliran Sungai pada Areal Hutan dan Lahan 

                  Pertanian Selama Satu Tahun Pengamatan di Mbeya, Tanzania  

                  (Bruijnzeel, 2006) 

  

Masih menurut Bruijnzeel (2006), bahwa penebangan hutan akan mengurangi aliran sungai pada 

saat musim kemarau dan akan menyebabkan terjadinya peningkatan limpasan pada saat musim 

penghujan (Gambar 4). 

 

 

          Month 

Gambar 4. Perbandingan Besarnya Aliran Sungai pada Areal Hutan dan Padang  

                  Rumput Selama Satu Periode Musim di Jawa Barat (Bruijnzeel, 2006) 
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3. Kehilangan Air 

Berdasarkan siklus hidrologi, terdapat beberapa proses kehilangan air pada suatu kawasan 

antara lain adalah evaporasi, intersepsi dan transpirasi (sering juga disebut dengan 

evapotranspirasi). Disamping itu beberapa pakar hidrologi dalam Asdak (1995) mengemukakan 

bahwa kehilangan air akibat evaporasi biasanya dilihat dari dua sisi. Pertama, evaporasi dari 

permukaan air (Eo), yaitu penguapan air langsung dari danau, sungai dan badan air lainnya. 

Kedua, kehilangan air melalui vegetasi oleh proses-proses intersepsi dan transpirasi yang 

selanjutnya peristiwa ini sering juga disebut dengan evapotranspirasi (ET), karena penguapan air 

yang baru jatuh di atas permukaan daun vegetasi (intersepsi) juga diperhitungkan. Dalam hal ini 

peristiwa evapotranspirasi sering juga ditafsirkan sebagai kehilangan air total sebagai akibat 

evaporasi dan transpirasi dari permukaan tanah dan vegetasi. Besarnya ET bervariasi tergantung 

jenis vegetasi, kemampuannya dalam menguapkan air (ketersediaan energi) dan persediaan air 

dalam tanah di tempat tersebut.  

a. Evapotranspirasi 

 Menurut Asdak (1995), evapotranspirasi didefinisikan sebagai jumlah air total yang 

dikembalikan lagi ke atmosfer dari permukaan tanah, badan air, dan vegetasi oleh adanya 

pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologis vegetasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan 

antara proses-proses evaporasi yaitu proses penguapan atau perubahan dari zat cair menjadi uap 

air dari semua bentuk permukaan kecuali vegetasi. Besarnya evapotranspirasi suatu komunitas 

vegetasi menurut US Soil Conservation Service (1970) dalam Asdak (1995) perlu diketahui 

karena hasil penelitian menunjukkan bahwa dua pertiga dari jumlah hujan yang jatuh di daratan 

Amerika Utara kembali lagi ke atmosfer sebagai hasil evaporasi tanaman dan permukaan tubuh 

air. Sedangkan di Afrika, air yang terevapotranspirasi bahkan melebihi 90% dari jumlah curah 

hujan yang jatuh di tempat tersebut.   

 Beberapa hal yang mempengaruhi evapotranspirasi antara lain adalah (Klocke et.al., 1996) 

iklim, tipe tanaman, pertumbuhan tanaman, variasi tanaman, jumlah populasi tanaman per satuan 

luas, penutupan permukaan tanah, dan ketersediaan air tanah. Lee (1988) mengemukakan bahwa 

di bawah penutupan hutan yang sedikit, evaporasi langsung terjadi namun permukaan mengering 

jauh lebih lambat karena terlindung. Pengeringan tanah berlanjut pada suatu laju yang tinggi 

sampai transpirasi dihambat oleh mekanisme-mekanisme tumbuhan sehubungan dengan 
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berkurangnya potensial air pada zone perakaran, akibatnya volume total air yang dipindahkan 

dari tanah hutan adalah jauh lebih besar. 

Pudjiharta (1995) mengemukakan bahwa evapotranspirasi merupakan proses alam yang 

sangat penting dalam cuaca dan siklus hidrologi serta merupakan faktor dasar dalam menentukan 

kebutuhan air. Oleh karenanya, evapotranspirasi merupakan nilai yang penting diketahui untuk 

memperkirakan kebutuhan air suatu jenis tanaman. Evapotranspirasi sangat erat hubungannya 

dengan ketersediaan air dalam tanah dan tingkat kelembaban dari permukaan tanah maupun 

vegetasi. Hal tersebut dapat diamati apabila keadaan kelembaban tanah lebih rendah dari titik 

yang disebut titik layu, maka tanaman akan layu dan apabila tidak segera diberi air (irigasi atau 

siraman) maka tanaman akan mati. Menurut Pudjiharta (1995), definisi evapotranspirasi adalah 

gabungan dari dua proses penguapan, yaitu proses pengeringan dari semua permukaan basah 

(tanah, daun, batang dan ranting) karena air hujan dan pengeringan air dari dalam tanah melalui 

jaringan hidup vegetasi (daun) yang disebut transpirasi.  

Laju evaporasi dan transpirasi menurut Pudjiharta (1995) dipengaruhi oleh suhu, 

kelembaban udara, tekanan uap angin dan intensitas sinar matahari. Dengan demikian 

evapotranspirasi merupakan fungsi dari faktor-faktor cuaca sehingga dimungkinkan perhitungan 

evapotranspirasi dengan menggunakan data cuaca seperti suhu udara, penyinaran matahari 

(jumlah, lama, dan intensitas), kecepatan angin, tekanan udara, kelembaban udara, dan curah 

hujan.  

   

b. Intersepsi 

 Menurut Asdak (1995), intersepsi yaitu proses ketika air hujan jatuh pada permukaan 

vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat, untuk kemudian diuapkan kembali ke 

atmosfer atau diserap vegetasi yang bersangkutan.  Selanjutnya menurut Pudjiharta (1995), air 

intersepsi adalah bagian air hujan yang tertahan atau tertampung oleh permukaan tanaman atau 

vegetasi, selanjutnya air tersebut diuapkan kembali ke udara. Dengan demikian air intersepsi 

merupakan bagian air hujan yang akan hilang karena evaporasi. Menurut Brooks, et.al. (1991), 

intersepsi merupakan selisih antara curah hujan yang jatuh dengan nilai air lolos (throughfall) 

dan masih dikurangi lagi dengan nilai aliran batang (stemflow). Besarnya nilai intersepsi pada 

suatu jenis tanaman tergantung pada karakteristik penutupan vegetasi yang terdiri dari 

permukaan cabang dan daun, letak/ posisi cabang, bentuk tajuk, dan kekasaran kulit kayunya. 
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Pada ekosistem hutan tropis, lebih dari 30% dari curah hujan tahunan yang jatuh akan hilang 

melalui intersepsi. Sedangkan pada ekosistem arid atau semiarid dengan vegetasi yang jarang, 

kehilangan air berupa intersepsi akan lebih kecil. Kemudian pada areal semak belukar dan 

padang rumput, nilai kehilangan air melalui proses intersepsi berkisar antara 10 – 20% dari total 

hujannya. Demikian pula dengan seresah daun pada lantai hutan juga dapat menyimpan air hujan 

dalam jumlah besar yang sebagian akan diuapkan kembali ke atmosfer. 

 Menurut Hawlet dalam Brooks (1991), komponen intersepsi seperti yang disajikan pada 

gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Komponen-komponen Intersepsi 

 

Keterangan :       Ic   = intersepsi tajuk vegetasi      Pn = curah hujan netto 

Ii    = intersepsi seresah        Sf  = stem flow (aliran batang) 

Pg   = curah hujan total        Th = throughfall (air lolos) 

        

Sumber : Brooks et.al. (1991) 

 Selanjutnya menurut Ward (1990), sesungguhnya besarnya/ jumlah curah hujan yang 

mencapai permukaan tanah sangat tergantung pada sifat dan kerapatan penutupan tajuk 

vegetasinya. Ward (1990) mengemukakan bahwa tiga komponen utama kehilangan air berupa 

intersepsi yaitu : 
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a. Air yang tertahan pada permukaan tanaman dan selanjutnya diuapkan kembali ke atmosfer 

atau diserap oleh tanaman. 

b. Throughfall (air lolos) yaitu air hujan yang langsung jatuh ke suatu tempat tanpa tertahan 

oleh tajuk tanaman atau yang menetes dari daun, ranting dan batang ke permukaan tanah. 

c. Stemflow (aliran batang) yaitu air hujan yang mengalir melalui ranting serta cabang dan 

kemudian mengalir ke bawah melalui batang utama atau batang pohon ke permukaan tanah. 

 

 Sementara itu masih menurut Ward (1990), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kehilangan air berupa intersepsi oleh tanaman yaitu, kapasitas intersepsi dari vegetasi penutup, 

faktor-faktor meteorologi, lama (durasi) hujan, frekuensi hujan, tipe curah hujan, dan morfologi 

dari vegetasi penutupnya.   

 

4. Hubungan Tanaman dan Erosi 

Indonesia sebagai daerah tropis, erosi oleh air merupakan bentuk degradasi tanah yang 

sangat dominan. Deforestasi dan alih fungsi lahan merupakan penyebab utama terjadinya 

degradasi lahan baik di hutan produksi ataupun di hutan rakyat. Disamping itu praktek usaha tani 

yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi juga dapat menyebabkan terjadinya 

kemerosotan sumberdaya lahan yang akan berakibat semakin luasnya lahan kritis kita. Data 

tahun 1990-an luas lahan kritis di Indonesia 13,18 juta hektar, namun tahun 2005 diperkirakan 

mencapai lebih dari 23,24 juta hektar, sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan (65 %) yaitu 

di lahan milik rakyat dengan pemanfaatan yang sekedarnya atau bahkan cenderung 

diterlantarkan. Hal ini menunjukkan bahwa petani masih banyak yang belum mengindahkan 

praktek usaha tani konservasi (Atmojo, S.W., 2008). 

Sementara itu menurut Sawitri (2009), bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

eksploitasi lahan yang berlebihan, perluasan tanaman, penggundulan hutan, telah berdampak 

pada keberlangsungan hidup biota yang berada di bumi ini. Bila kondisi tersebut diatas terus 

berlangsung dengan cara tidak terkendali, maka dikhawatirkan akan bertambahnya jumlah lahan 

kritis dan kerusakan dalam suatu wilayah daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan ini dapat 

berupa degradasi lapisan tanah (erosi), kesuburan tanah, longsor dan sedimentasi yang tinggi 

dalam sungai, bencana banjir, disribusi dan jumlah serta kualitas aliran air sungai akan menurun. 
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Di lain pihak Matatula (2009) mengemukakan bahwa pertambahan lahan terdegradasi di 

Indonesia semakin meningkat. Hutan yang sudah dalam keadaan kritis seluas 48,5 juta ha dari 

120,35 juta ha hutan yang ada di Indonesia dan 71,85 juta ha merupakan hutan yang masih sisa. 

Eksploitasi terhadap sumberdaya lahan semakin intensif, tanpa diikuti dengan tindakan 

rehabilitasi dan pelestarian. Hal ini berimplikasi pada semakin kecilnya jumlah tutupan hutan 

yang ada dan rentannya krisis lingkungan. 

Vegetasi penutup tanah dapat menghalangi dan menurunkan jalannya limpasan air 

sehingga memperbesar jumlah air yang tertahan di atas permukaan tanah (surface detention) 

(Asdak ,1995). Berkurangnya laju dan volume limpasan air berkaitan dengan perubahan nilai 

koefisien air larian, yang menunjukkan perbandingan antara besarnya air larian dengan curah 

hujan  total. Jika jumlah air hujan yang menjadi air larian makin besar, maka ancaman terjadinya 

erosi dan banjir menjadi lebih besar. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konservasi tanah 

dan air. Tutupan tanaman hutan, kanopi tanaman dan serasah daun melindungi permukaan tanah 

dari erosi. Ketika bahan-bahan tersebut dihilangkan selama pembukaan hutan permukaan tanah 

menjadi rentan terhadap pukulan energi kinetik hujan dan akhirnya butiran tanah menjadi 

terdispersi dan terangkut.  

Pukulan air hujan dan penguraian bahan organik setelah pembukaan hutan menyebabkan 

kerusakan agregat tanah permukaan, menyumbat pori mikro, mengurangi infiltrasi dan akhirnya 

meningkatkan aliran permukaan. Sifat-sifat permukaan tanah seperti lapisan kedap kaya liat, 

lapisan permukaan yang mengeras (crusting) bahkan pada kelerengan yang rendah akan 

menyebabkan aliran dipermukaan tanah lebih banyak dibanding infiltrasi sehingga akhirnya akan 

mendorong laju erosi. 

Pembukaan hutan akan menyebabkan erosi setempat seperti erosi percik (splash), erosi 

lembar (sheet) dan erosi parit (rill) maupun erosi dengan skala lebih besar seperti erosi lembah 

(gully). Besarnya erosi akibat pembukaan hutan sangat bervariasi tergantung metoda pembukaan 

hutan, sifat tanah dan derajat kemiringan lereng. Penelitian Wiersum, 1984 dalam Ross (1998) 

pada 80 lokasi hutan tropis dan sistem agroforestri menunjukkan bahwa hutan alami mengalami 

erosi paling ringan yaitu 0,03 – 6,2 t/ha/thn sedang erosi terbesar terjadi pada tanaman hutan 

bebas gulma dan pada hutan dengan serasah yang dihilangkan yaitu masing-masing 1,2 – 183 

dan 5,9 – 105 t/ha/thn. Kehilangan bahan organik dan hara tanaman akibat erosi ini akhirnya 
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akan menyebabkan pertumbuhan kembali (re-establishment) vegetasi menjadi terhambat akibat 

tanah yang tidak subur dan kekeringan.  

Ada 2 faktor yang yang mempengaruhi erosi tanah dan kehilangan hara yaitu derajat 

kemiringan lereng dan penutupan vegetasi. Penelitian Lal (1976 dalam Ross, 1998) di Nigeria, 

kehilangan bahan organik akibat erosi meningkat dari 416-3780 kg/ha/thn dengan peningkatan 

kemiringan lereng dari 1 menjadi 15 %. Jumlah tersebut setara dengan kehilangan N masing-

masing 36,7 dan 313,5 kg/ha/thn. Jumlah ini lebih tinggi dari jumlah pupuk N yang diberikan 

pada pertanian intensip. Jumlah bahan organik dan hara yang hilang akibat erosi ini tergantung 

pada tingkat kesuburan tanahnya. Pada tanah hutan berpasir dan tidak subur di utara Brasil, 

kehilangan bahan organik sebanyak 203-386 kg/ha/thn hanya mengandung N sebanyak 3-12,5 

kg/ha/thn. Hasil tersebut diamati pada 6 bulan pertama setelah pembukaan hutan. 

 

5. Peranan Vegetasi terhadap Pengendalian Erosi 

Besarnya erosi tanah karena curah hujan sangat ditentukan oleh diameter butiran air dan 

kecepatan jatuhnya. Makin tinggi intensitas hujan makin besar pula diameter butiran air, 

demikian pula makin lebar ujung penetas daun makin besar pula butiran air lolosan yang jatuh. 

Besarnya kecepatan air yang jatuh dipengaruhi pula oleh besar butiran. Karena butir air lolosan 

sampai batas intensitas hujan tertentu lebih besar daripada butir air hujan maka erosivitas air 

lolosan lebih besar daripada erosivitas air hujan. Hanya pada hujan lebat erosivitas air hujan 

melebihi erosivitas air lolosan. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penghijauan yang 

hanya menanam pohon yang tinggi tanpa memperhatikan adanya tumbuhan bawah dan serasah 

justru akan menaikkan erosi, sehingga penghijauan sebaiknya memperhatikan (1) pohon yang 

dipilih mempunyai ujung penetes yang sempit, dan (2) ada tumbuhan bawah dan serasah, 

tumbuhan bawah dapat berupa rumput (Kusmana et al., 2004). Beberapa hasil penelitian tentang 

laju erosi pada berbagai kondisi penutupan lahan mulai tahun 1978 sampai 2004 oleh Fakultas 

Kehutanan, IPB dapat dilihat pada Tabel 1. Pimentel dan Kounang (1998) menyampaikan bahwa 

di seluruh dunia tingkat erosi berkisar antara  0,001- 2 ton/ha/tahun pada areal yang relative datar 

dengan vegetasi penutup rumput dan atau hutan  sampai berkisar antara 1- 5 ton/ha/tahun pada 

daerah pegunungan dengan vegetasi penutup pada kondisi yang masih baik 

 

Tabel 1. Hasil-hasil penelitian tentang laju erosi pada berbagai kondisi penutupan lahan 
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             di Indonesia (Kusmana et al., 2004);  

No Penutupan lahan Laju erosi 

(ton/ha/tahun) 

No Penutupan lahan Laju erosi 

(ton/ha/tahun) 

1. Hutan lebata 0,02 6. Hutan Produksi  

2. Tanah berumput 0,54  a. Jalan sarad 120,1 

3. Semak 2,09  b. Jalan cabang 44,7 

4. Hutan gundul 514  c. Bekas TPN 65,5 

5.  Hutan tanaman   d. Bekas tebangan 15,7 

 a. Pinus (29 tahun) 5,46  e. Bekas ladang 17,1 

 b. Tegakan campuran 24,32  f. Jalan utaman 49,9 

 c. Pinus (13 tahun) 24,45  g. Lahan rehabilitasi 22,9 

 d. Mahoni 26,89  h. Hutan 0,5 

 e. Kayu Putih 30,68    

 f. Agathis 240,4    

 g. Puspa 690,4    

 

Beberapa hasil penelitian terhadap besar erosi pada berbagai penutupan lahan dengan beberapa 

metode penelitian dirangkum oleh Sidle  et al.,(2006) disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Tabel. 2 Erosi pada berbagai pengelolaan lahan di Asia Tenggara (Sidle  et al.,(2006) 
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