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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dilintasi oleh garis 

katulistiwa ini memiliki iklim topis yang dikaruniai hutan dengan berbagai macam 

keanekaragaman hayati didalamnya. Hutan tropis inilah yang menjadi sumber 

kehidupan bagi flora, fauna bahkan manusia dengan berbagai sumber daya alam 

yang sangat berlimpah. Keanekaragaman flora dan fauna ini dapat kita temui di 

seluruh penjuru nustara dengan pembagian wilayah geografi hewan Asia dan 

Australia oleh garis Wallace - Weber. Kekayaan tersebut terdapat dalam berbagai 

tipe ekosistem dan habitat mulai dari dataran rendah sampai pegunungan (Susanti, 

Suraida dan Febriana, 2013). 

Ekosistem yang beragam ini tentunya memiliki berbagai susunan flora dan 

fauna didalamnya sehingga dalam suatu ekosistem keragaman plasma nutfahnya 

berfariatif. Keseimbangan ekosistem juga ditunjang oleh tingkatan hutan yang rapat 

dan penuh dari segi masyarakat tumbuh – tumbuhannya. Ekosistem hutan hujan 

yang sering ditemui memiliki masyarakat tumbuh – tumbuhan yang menyusun 

tingkatan hutan mulai dari tingkatan semai, pancang, tiang, dan pohon untuk jenis 

pohon, selain pohon berdasarkan klasifikasinya tumbuhan juga terbagi atas perdu, 

liana, semak dan herba. Definis hutan hujan menurut Helms, 1998 dalam 

Suhendang, 2013 merupakan “hutan yang selalu hijau (evergreen forest) yang 

biasanya berada pada daerah yang beriklim dengan ciri-ciri : kelembaban udara 

tinggi sepanjang tahun dan curah hujan tahunan tinggi (> 1.524 mm per tahun) dan 
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dengan musim kering yang pendek atau tidak sama sekali. Untuk pembayaran yang 

lebih spesifik istilah hutan hujan biasa digunakan untuk menyatakan hutan tropika 

(tropical forest) yang berada pada daerah dengan tinggi hujan tahunan > 2.032 mm 

per tahun yang sangat kaya dengan epifit dan tumbuhan pemanjat.  

Keadaan yang kompleks pada hutan hujan tersebut sangat mempengaruhi 

berbagai faktor mulai dari iklim, tanah, curah hujan, dll. Pada kawasan tropis yang 

memiliki 2 musim yakni musim kemarau dan musim hujan ini keadaan hutan yang 

kompleks ini perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengamanan mengingat 

seringnya terjadi kebakaran hutan pada puncak musim kemarau. Keadaan ini sering 

kita temui di beberapa kawsan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di 

pulau Jawa ini yang pemanfaatan lahan terbesarnya untuk  pengembangan 

infrastruktur. Kebakaran hutan yang terjadi saat puncak kemarau ini merugikan 

berbagai pihak. Seperti hal nya kebakaran yang pernah terjadi di salah satu hutan 

alam di Jawa Timur yaitu pada kawasan Blok Cendono Taman Hutan Raya 

(TAHURA) R. Soerjo yang mengakibatkan status kawasannya kini menjadi 

kawasan rehabilitasi. Tutupan lahan pada wilayah tersebut hilang akibat kebakaran 

hutan sehingga laju energi kinetik hujan yang mengenai tanah semakin kuat akibat 

tidak adanya penahan seperti saat sebelum kebakaran terjadi. Akibatnya mungkin 

saja terjadi aliran permukaan dan erosi pada kawasan tersebut dan memungkinkan 

adanya dampak pada kawasan dibawahnya yang memiliki ketinggian lebih rendah.  

Cara untuk mengetahui dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari adanya 

aliran permukaan dan erosi ini adalah melakukan pendugaan erosi. Pendugaan erosi 

ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti diantaranya adalah metode 
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USLE, SLEMSA, RUSLE, dan WEPP. Metode yang sering digunakan adalah 

USLE yang memperkirakan erosi dari keterkaitan faktor erosivitas, erodibiltas, 

panjang lereng dan kemiringan lahan, tutupan lahan, fdan tindakan konservasi 

tanah. Menurut John, Dennis dan Bernard (2004) WEPP menunjukkan persamaan 

dengan teknologi Universal Soil Loss Equation (USLE), yang menunjukkan bahwa 

WEPP telah memenuhi kriteria hasil menjadi “setidaknya sama baik dengan data 

yang diamati dan keterkaitannya dengan USLE”, terutama ketika teknologi USLE 

yang dikembangkan menggunakan kaitan dari data yang ditetapkan dan 

menggunakan nilai erodibilitas yang diukur pada plot yang menggunakan data yang 

ditetapkan dari pendataan pada periode yang sama. Dengan pendugaan erosi inilah 

dapat diketahui seberapa besar potensi erosi yang terjadi dan dapat melakukan 

kegiatan pencegahan untuk menanggulangi dampak erosi yang mungkin terjadi.   

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah: 

1. Bagaimana tingkat erosi yang terjadi pada lahan rehabilitasi bekas kebakaran 

lahan hutan TAHURA R. Soerjo Blok Putuk Limas. 

2. Bagaimana tingkat bahaya erosi di lahan rehabilitasi bekas kebakaran lahan 

hutan TAHURA R. Soerjo Blok Putuk Limas. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menduga besarnya jumlah erosi yang ditimbulkan akibat kegiatan rehablitasi 

lahan terbakar di Blok Putuk Limas TAHURA R. Soerjo dengan metode USLE 

(Universal Soil Loss Equation). 
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2. Mengetahui tingkat bahaya erosi di lahan rehabilitasi bekas kebakaran lahan

hutan TAHURA R. Soerjo Blok Putuk Limas.

1.4.Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat diketahui besarnya jumlah 

erosi yang terjadi serta mengetahui wilayah dengan jumlah erosi tertinggi pada Blok 

Putuk Limas TAHURA R. Soerjo, sehingga kedepannya dapat dilakukan 

pengendalian untuk mencegah semakin meningkatnya erosi yang terjadi pada lahan 

rehabilitasi bekas kebakaran lahan hutan tersebut.    


