
8 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Hutan 

Hutan merupakan kawasan tertentu yang didalamnya terdiri dari berbagai 

tumbuhan sehingga terbentuklah suatu ekosistem dan saling ketergantungan dari 

setiap populasi yang ada. Spurr (1973) mendefinisikan bahwa hutan merupakan 

sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lainnya yang memiliki 

kerapatan dan luas tertentu sehingga mampu menciptakan iklim setempat serta 

keadaan ekologis berbeda dengan kondisi luar hutan. Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan memaparkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya satu dengan yang lain 

tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Pasal 1 angka 4 sampai 11 UU No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi 

menjadi delapan jenis yaitu: 

a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah-tanah yang tidak

dibebani hak atas tanah hutan tersebut.

b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah-tanah yang dibebani hak

atas tanah.

c. Hutan adat adalah hutan negara yang kawasannya berada dalam wilayah

masyarakat hukum adat.

d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.
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e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah pengikisan oleh air laut, 

dan memelihara kesuburan tanah.  

f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya. 

g. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah 

sistem penyangga kehidupan. 

h. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, 

yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 

secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

2.2 Taman Hutan Raya Raden Soeryo 

Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo secara astronomis terletak 

pada posisi 7
o
40’100” – 7

o
49’310” LS dan 112

o
22’120” – 112

o
46’300” BT.  

Hutan pada wilayah Jawa Timur ini pembagiannya dilakukan berdasarkan fungsi 

sebagaimana diterangkan pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mulai 

dari hutan produksi, hutan lindung hingga hutan konservasi salah satunya adalah 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo yang masuk dalam kawasan hutan konservasi 
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dalam Profil Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Raden Soerjo (2014), 

berikut ini merupakan sejarah kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo: 

1. Cagar alam Gunung Arjuno Lalijiwo yang ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Gouvernor Bessliute Nomor 3 Stbld Nomor 243 tanggal 28 Mei 

1928 Jo. GB Nomor 25 Stbld Nomor 109 tanggal 19 Maret 1935 dan 

selanjutnya ditetapkan kembali dengan surat Keputusan Menteri Pertanian 

dan Agraria RI Nomor 250/Kpts/Um/5/1972 tanggal 25 Mei 1972 diperluas 

menjadi 4.960 Ha.  

2. Penetapan kawasan tersebut menjadi cagar alam untuk melindungi 

beberapa keanekaragaman hayati berupa Macan Tutul, Jelarang, Lutung, 

Elang Jawa, Julang Mas, jenis Anggrek endemik misalnya Anggrek 

Ceratostyllis anjasmoroensis JJ Wood dan Ceratostyllis anjasmoroensis JB 

Comber  yang ditemukan pertama kali di Gunung Anjasmoro pada tahun 

1978 dan Anggrek Mutiara atau Corybas pictus (Blume) O.K. var 

dorowatiensis J.J.S. yang ditemukan hanya di Gunung Dorowati. 

3. Taman Hutan Raya Raden Soerjo terdiri atas Cagar Alam Arjuno Lalijiwo 

seluas 4.960 Ha, hutan lindung (Gunung Anjasmoro, Gunung Gede, 

Gunung Biru, dan Gunung Limas, dll) seluas 22.868,30 Ha dan sebagian 

lagi berupa tanah RVE (Recht van Eigendom) seluas 40 Ha.  

4. Kawasan Hutan Arjuno Lalijiwo ditunjuk menjadi kawasan Taman Hutan 

Raya Raden Soerjo berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor 1128/Kpts-II/1992 tanggal 19 September 1992 dengan luas 25.000 

Ha.  
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5. Sedangkan pembangunannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden 

No. 29 Tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992. Peresmian Taman Hutan Raya 

Raden Soerjo dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pekan 

Penghijauan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 19 

Desember 1992. Setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas, luas 

kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/2001 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan 

No. 1190?Kpts-II/2002 adalah 27.868.30 Ha.  

Taman Hutan Raya Raden Soerjo selanjutnya di sebut Tahura R. Soerjo 

adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi 

tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang 

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan 

Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha terletak di kabupaten Mojokerto, kabupaten 

Pasuruan, kabupaten Malang, kabupaten Jombang, kabupaten Kediri, dan kota 

Batu provinsi Jawa Timur berikut merupakan kawasan Tahura terbagi atas lima 

blok yaitu :  

1. Blok Perlindungan  

Merupakan bagian Tahura yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat 

dimasuki melalui perizinan khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas 

untuk bangunan, kecuali beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan 

di pegunungan Arjuno Lalijiwo berada pada ketinggian ±1.800-3.339 mdpl.   
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2. Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa 

Merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari 

makan, tempat berlindung, tempat berkembangbiak berbagai satwa liar dan 

tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli 

dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia, 

seperti di padang rumput Lembah Kijang (±2.950 mdpl). 

3. Blok Pemanfaatan Intensif  

Merupakan daerah di dalam kawasan Tahura yang dikembangkan dengan 

pertimbangan potensi yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, 

pendidikan dan wisata bebas, terdapat di pemandian air panas Cangar Pusat 

Bina Cinta Alam di Claket, jalur pendakian di Tretes, Air Terjun Watu 

Ondo di Pacet dan Air Terjun Tretes di Galengandowo. 

4. Blok Pemanfaatan Tradisional 

Merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk 

kegiatan yang menunjang pariwisata alam dan untuk penanaman tanaman 

keras sebagai upaya pengalihan yang diperlukan untuk meredam tekanan 

masyarakat terhadap potensi kawasan Tahura, dalam bentuk hutan 

cadangan pangan, wana, farma, pola wanatani dengan tetap memperhatikan 

aspek konservasi dan kelestarian alam.  

5. Blok Rehabilitasi  

Blok Rehabilitasi merupakan blok sementara atau blok peralihan untuk 

diubah menjadi blok lain setelah adanya upaya rehabilitasi dan pembinaan 

alam mengembalikan menjadi keadaan ekosistem mendekati aslinya.  
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2.3 Hidrologi 

Hidrologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu terdiri dari kata hydros yang 

berarti  air  dan  kata  logos  yang  berarti  ilmu,  dengan  demikian  secara umum 

hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Singh (1992) menyatakan  

bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai karakteristik menurut 

waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas  air  Bumi, termasuk di dalamnya  

kejadian, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, 

pengembangan dan manajemen. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  

hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air, baik di atmosfer, di Bumi, 

dan di dalam Bumi, megenai perputaran, kejadian, distribusi serta pengaruhnya 

terhadap kehidupan Bumi.  

Hidrologi memiliki ruang lingkup atau cakupan yang luas, Secara  

substansial, cakupan bidang ilmu itu meliputi asal mula dan proses terjadinya air  

pergerakan air, penyebaran air, sifat-sifat air, keterkaitan air dengan lingkungan  

dan kehidupan. Hidrologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang kehadiran  

dan gerakan air di alam. Studi hidrologi meliputi berbagai bentuk air serta  

menyangkut perubahan-perubahannya, antara lain dalam keadaan cair, padat, gas, 

dalam atmosfer, diatas dan dibawah permukaan tanah, distribusi,  penyebarannya, 

gerakannya dan lain sebagainya. 

Ilmu hidrologi tidak dapat dilepaskan dari siklus hidrologi. Siklus 

hidrologi adalah suatu rangkaian proses yang terjadi dengan air dari penguapan, 

presipitasi, infiltrasi dan pengaliran keluar (out flow). Penguapan terdiri dari 

evaporasi dan transpirasi. Uap yang dihasilkan mengalami kondensasi dan  
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dipadatkan membentuk awan yang nantinya kembali menjadi air dan turun  

sebagai presipitasi. Sebelum tiba di permukaan Bumi presipitasi tersebut sebagian 

langsung menguap ke udara, sebagian tertahan oleh tumbuh-tumbuhan (intersepsi) 

dan sebagian mencapai permukaan tanah. Air yang sampai ke  permukaan tanah 

sebagian akan berinfiltrasi dan sebagian lagi mengisi cekungan-cekungan di 

permukaan tanah kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah  (runoff), 

masuk ke sungai-sungai dan akhirnya ke laut (Soewarno, 2000). 

2.4 Daerah Aliran Sungai 

Daerah Aliran Sungai merupakan wilayah yang dibatasi oleh punggung 

bukit atau bagian topogrfi dimana air yang berada di wilayah tersebut akan 

mengalir ke outltet sungai utama dari bagian hulu hingga ke hilir. Menurut Sandy 

(1996) daerah aliran sungai sebagai bagian dari permukaan bumi dengan 

kandungan air mengalir kedalam sungai apabila hujan turun. Komponen yang 

terdapat dalam DAS terdiri dari tiga yaitu komponen fisik, kimia, dan biologi. 

Komponen fisik mencakup kondisi geografis DAS yang ada sedangkan kondisi 

kimia lebih cenderung terhadap keadaan air sungai dan komponen biologi dilihat 

dari keragaman makhluk hidup termasuk manusia yang ada didalamnya. 

 Menurut pengelolaannya DAS tebagi menjadi tiga bagian yaitu daerah 

hulu, tengah, dan hilir. DAS di bagian hulu amat penting sebagai penyimpan air, 

penyedia air untuk industri, potensi pembangkit listrik, dan yang tak kalah penting 

sebagai penyeimbang ekologis di dalam sistem DAS. DAS bagian tengah 

merupakan wilayah dimana adanya permukiman serta kegiatan-kegiatan yang 
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dilakukan oleh manusia. sementara itu pada bagian hilir lebih dominan lokasi-

lokasi industri (Kusumawardani, 2009). 

Pengelolaan DAS Terpadu pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan 

yang bersifat partisipatif dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

memanfaatkan dan konservasi sumberdaya alam pada tingkat DAS. Pengelolaan 

partisipatif ini mempersyaratkan adanya rasa saling mempercayai, keterbukaan, 

rasa tanggung jawab, dan mempunyai rasa ketergantungan di semua kalangan. 

Berikut merupakan tujuan umum pengelolaan DAS terpadu adalah : 

1. Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian  dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS. 

2. Terkendalinya hubungan timbal balik sumberdaya alam dan lingkungan 

DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.5 Sumber Air 

Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah 

permukaan tanah, berikut ini adalah jenis-jenis sumber air (Joko, 2010). :  

a. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudera. Air laut mempunyai 

sifat asin, karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl dalam air 

laut sebesar 3%, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel 

tak terlarut. 

b. Air permukaan adalah air yang berasal dari jatuhnya air yang disebabkan 

oleh hujan kepermukaan Bumi kemudian mengalir di permukaan. Air 

permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya 
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oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri kota dan 

sebagainya.  

c. Air sungai termasuk air permukaan tetapi mengalir pada titik kumpul yang 

banyak dalam penggunaannya sebagai air minum haruslah mengalami suatu 

pengolahan yang sempurna. 

d. Air rawa atau danau kebanyakan air rawa ini berwarna hitam atau kuning 

kecoklat, hal ini diakibatkan oleh adanya zat-zat organik yang telah 

membusuk, misalnya asam humus yang terlarut dalam air menyebabkan 

warna kuning coklat.  

e. Air tanah dangkal disebaabkan oleh proses peresapan air dari permukaan 

tanah. Lumpur akan tertahan begitu juga bakteri, sehingga air akan jernih 

tetapi lebih banyak mengandung zat kimia yaitu garam-garam yang terlarut 

karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu 

untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah ini berfungsi sebagai 

penyaring air yang meresap.  

f. Air tanah dalam pengambilan airnya tak semudah pada air tanah dangkal 

karena harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamannya sehingga 

dalam suatu kedalaman akan didapat satu lapis air. Jika tekanan air tanah ini 

besar, maka air dapat menyembur ke luar dan dalam keadaan ini, sumur ini 

disebut dengan sumur artetis atau sumur bor. Jika air tidak dapat keluar 

dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran 

air.  
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g. Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan 

tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh 

oleh musim dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah.  

Air merupakan salah satu sumberdaya yang terdapat di alam memiliki 

fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. Memajukan 

kesejahteraan bagi kepentingan umum harus dilakuakan, akan tetapi ketersediaan 

air yang memenuhi syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi 

oleh berbagai faktor (Effendi, 2003). Mata air merupakan air tanah yang keluar 

dengan sendirinya ke permukaan tanah, mata air yang berasal dari dalam tanah 

hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan air tanah 

dalam. Berdasarkan keluarnya atau munculnya kepermukaan tanah mata air dapat 

dibedakan menjadi mata air rembesan yaitu mata air yang keluar dari lereng-

lereng dan mata air umbul yaitu mata air keluar dari suatu daratan (Sutrisno dan 

Suciastuti, 2002). 

Kualitas air dari mata air yang keluar akan sangat tergantung dari lapisan 

mineral tanah tersusun kemudian dilaluinya oleh air tersebut. Hal ini 

menunjukkan karakter-karakter khusus dari mata air tersebut. Kebanyakan air 

yang bersumber dari mata air memiliki kualitas baik sehingga secara umumnya 

digunakan sebagai kebutuhan air minum oleh masyarakat sekitarnya. Sumber air 

minum yang dimanfaatkan oleh masyarakat, maka harus memenuhi beberapa 

aspek meliputi kuantitas, kualitas dan kontinyunitas (Arthana, 2007). Berdasarkan 

sumber munculnya mata air maka terbagi dua macam yaitu gravity springs 

merupakan mata air yang muncul kepermukaan tanah karena gaya gravitasi, dan 
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artisien springs yaitu mata air tersebut muncul kepermukaan tanah karena artesis 

atau tekanan (Sanropie, 1984). 

Perencanaan berdasarkan keahlian serta pengolahan secara seksama  

merupakan  hal  yang  penting  untuk  tercapainya  tingkat  efisiensi pemanfaatan  

air yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Investasi dalam pengembangan 

sumberdaya air dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sosial, 

politik dan kenyataan-kenyataan mengenai teknik dasar. Air merupakan  salah 

satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat vital bagi kehidupan makhluk 

hidup yang ada di muka bumi, untuk itu air perlu dilindungi agar tetap bermanfaat 

bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa air memiliki peran yang sangat strategis sehingga harus 

dijaga ketersediaannya dan kelestariannya. Air yang berkualitas dapat mendukung 

kehidupan dan pelaksanaan pembangunan di masa kini maupun dimasa 

mendatang, tanpa adanya air maka  kehidupan tidak dapat berjalan normal (Joko, 

2010). 

2.6 Metode Tampung dan Metode Apung 

Metode dalam pengukuran debit air pada suatu sungai atau sumber air di 

dalam kawasan hutan terdapat dua metode yaitu metode yang cukup sederhana 

dengan menggunakan alat-alat sederhana sampai menggunakan metode yang 

cukup rumit dan mahal yaitu menggunakan alat manual dan automatik. Metode 

pengukuran debit air secara sederhana dapat membantu mempermudah 

pengambilan data debit air pada suatu sumber mata air yang berada di dalam 

kawasan. Petugas lapangan yang melakukan pengukuran debit mata air tidak 
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cukup dilengkapi dengan alat-alat pengukuran debit air. Akan tetapi dengan segala 

keterbatasan tersebut petugas lapangan harus tetap bisa melakukan pengukuran 

dan mendapat data valid (Asdak, 1995). 

Pengukuran debit air dengan metode tampung ini dilakukan untuk 

pengukuran sumber mata air yang tidak menyebar dan bisa dibentuk menjadi 

sebuah terjunan. Pengukuran debit air dengan metoda apung ini menggunakan alat 

bantu suatu benda ringan yang dapat terapung untuk mengetahui kecepatan air 

yang diukur dalam satu aliran terbuka, dilakukan pada sumber air yang 

membentuk aliran yang seragam. Pengukuran dilakukan dengan cara 

menghanyutkan benda terapung dari suatu titik tertentu kemudian dibiarkan 

mengalir mengikuti kecepatan aliran sampai batas titik tertentu sehingga diketahui 

waktu tempuh yang diperlukan benda terapung tersebut pada bentang jarak yang 

ditentukan, untuk akurasi pengukuran data harus dilakukan beberapa kali 

pengukuran atau pengulangan (Lestari, 2009). 


