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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan memiliki peranan dalam pembentukan dan pemantapan agregat

tanah. Vegetasinya berperan sebagai pemantap agregat tanah karena akar-akarnya

dapat mengikat partikel-partikel tanah dan juga mampu menahan daya tumbuk

butir-butir air hujan secara langsung ke permukaan tanah, sehingga penghancuran

tanah dapat dicegah. Selain itu seresah yang berasal dari daun-daunnya dapat

meningkatkan kandungan bahan organik tanah (Tolaka et al., 2013).

Indonesia termasuk salah satu negara yang berada di kawasan hutan tropis

yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun akibat

kebakaran hutan, illegal logging maupun aktivitas manusia yang kurang

bertanggung jawab menyebabkan luas kawasan hutan dari tahun ke tahun semakin

berkurang. Banyak kasus kebakaran hutan melanda kawasan hutan meliputi areal

hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan konservasi (Widyasari, 2008).

Kebakaran hutan yang melanda kawasan konservasi sangat perlu diperhatikan,

karena kawasan konservasi memilki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa, serta sebagai pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati

dan ekosistemnya (Susanty, 2009).

Kebakaran hutan merupakan salah satu  penyebab utama kerusakan  hutan

di Indonesia, tercatat kebakaran hutan tahun 1997-1998 menyebabkan hilangnya

4,8 juta hektar  kawasan hutan dan hampir setiap tahun kejadian kebakaran hutan

seluas 0,1-0,25 juta ha terjadi di kawasan hutan Indonesia (Depari et al., 2009).

Secara umum kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (land

clearing) dan konversi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah,

daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran merupakan metode yang paling

murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut

api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran (Nugroho, 2000).

Kebakaran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pengelolaan

kawasan hutan. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan telah menimbulkan

banyak kerugian, baik kerugian dari segi ekologi, ekonomi, sosial, maupun
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budaya. Selain itu kebakaran hutan dapat merugikan tanaman secara langsung dan

juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah. Pengaruh dari kebakaran hutan

terhadap tanah akan mempengaruhi tiga sifat tanah yaitu sifat fisik, kimia dan

biologi tanah (Darwiati & Nurhaedah, 2010). Menurut Nurkanto (2007)

Perubahan kondisi fisik dan kimia tanah akibat kebakaran akan berakibat terhadap

organisme tanah, termasuk mikroba yang berperan sebagai dekomposisi dalam

tanah.

Salah satu dampak akibat kebakaran hutan yang akan dikaji mengenai

kualitas tanah yaitu meliputi sifat fisik tanah. Dampak kebakaran hutan terhadap

sifat fisik tanah menyebabkan pemadatan tanah dan struktur tanah menjadi rusak

(Wasis, 2003). Panasnya api juga dapat menghilangkan bahan organik tanah

sehingga menghancurkan struktur tanah, meningkatkan bobot isi tanah,

mengurangi porositas tanah, sehingga akan menurunkan kecepatan infiltrasi dan

meningkatkan kecepatan air limpasan (run off) dan erosi (Widyasari, 2008).

Kebakaran pada tanah gambut memberikan dampak pada sifat fisik tanah berupa:

penurunan porositas, pemadatan, penurunan kadar air, penetrasi tanah meningkat

dan penurunan permukaan gambut (Darwiati & Nurhaedah, 2010).

Untuk mengetahui perubahan terhadap sifat-sifat fisik tanah akibat

kebakaran hutan maka diperlukan suatu kajian tentang sifat fisik tanah pada areal

yang telah mengalami kebakaran. Menurut Yamani (2007) sifat fisik tanah sangat

perlu diketahui karena mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman,

menentukan penetrasi akar di dalam tanah, retensi air, drainase aerasi dan nutrisi

tanaman serta mempengaruhi sifat kimia dan biologi tanah. Selain itu sifat fisik

tanah diambil sebagai pertimbangan pertama dalam menetapkan suatu lahan

pertanian (Yulnafatmawati et al., 2007), dimana keadaan sifat fisik tanah yang

baik dapat memperbaiki lingkungan untuk perakaran tanaman dan secara tidak

langsung memudahkan penyerapan hara, sehingga relatif menguntungkan

pertumbuhan tanaman (Arifin, 2010).

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka penulis telah

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sifat Fisika Tanah Satu Tahun

Pasca Kebakaran pada Kawasan Hutan Konservasi di Kelurahan

Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebakaran hutan

konservasi pasca terbakar terhadap sifat fisika tanah dan membandingkan dengan

hutan konservasi yang tidak terbakar.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi bagi pihak yang

membutuhkan tentang kondisi tanah pasca terbakar terhadap sifat fisika tanah di

Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.


