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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Provinsi

Riau, terutama pada musim kemarau. Hasil pemantauan satelit NOAA 18 pada

bulan maret 2014 memantau 173 titil panas, sedangkan satelit Tera dan Aqua

memantau lebih banyak lagi, yaitu mencapai 219 titik api tersebar di Riau. Kepala

Bidang Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana

mengatakan bahwa titik api terkonsentrasi pada hutan gambut. Daerah jumlah titik

api terbanyak terdapat di Bengkalis yakni 33 titik api, disusul Pelalawan 29 titik

api, Dumai 22 titik api, Rokan Hilir 22 titik api, Siak 20 titik api, Indragiri Hulu

16 titik api, Indragiri Hilir 11 titik api, Kuantan Singingi tujuh titik api, Kampar

enam titik api, Meranti enam titik api, dan Rokan Hulu satu titik api (Tempo,

2014).

Menurut Iksanuddin (2006) kebakaran hutan tidak terkendali dapat

menyebabkan kerugian lingkungan yang sangat besar, baik ditinjau dari aspek

sosial ekonomi, ekologi, dan politis. Bentuk kerugian tersebut antara lain; rusak

dan hilangnya sumberdaya hutan, meningkatnya laju erosi tanah, menurunnya

sistem penyangga kehidupan dengan berkurangnya keanekaragaman jenis flora

dan fauna sebagai sumber plasma nutfah, perubahan iklim mikro, dan

menurunnya nilai estetika. Kerugian lain yang tidak kalah penting yaitu dampak

asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang berpengaruh

terhadap menurunnya aktivitas ekonomi lainnya. Bentuk kerugian dari asap

kebakaran dapat ditinjau dari aspek; kesehatan, kehilangan produksi industri,

pariwisata, gangguan transportasi, menurunnya pengunjung hotel dan penginapan

serta kemungkinan memburuknya kerjasama diplomasi dengan negara lain.

Kebakaran hutan gambut selain membakar vegetasi di permukaan tanah

juga membakar lapisan bawah gambut (Limin, 2006).  Kebakaran bawah atau

ground fire mengakibatkan semakin sulitnya upaya pemadaman api dan

membakar bahan organik yang tertimbun gambut dan akar dari suatu tegakan

pohon di hutan gambut (Adinugroho et al., 2005).
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Kebakaran hutan juga dapat menimbulkan berbagai dampak pada

lingkungan, antara lain terhadap kesuburan tanah yang diwujudkan dalam sifat-

sifat tanah. Dampak dari kebakaran hutan ini terhadap sifat-sifat tanah dalam

mendukung pertumbuhan tanaman sangat perlu dikaji. Menurut Darwiati dan

Nurhaedah (2010) dampak dari terjadinya kebaran hutan yang terjadi sangat

berpengaruh terhadap kualitas tanah meliputi sifat fisik, sifat kimia dan biologi

tanah. Tanah pasca kebakaran setahun mengakibatkan kerusakan pada fisik tanah

berupa struktur dan tekstur tanah dan kerusakan juga pada tingkat populasi

mikrobiologi tanah (Hatta, 2008).

Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Timur oleh tim Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Hutan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan

(1999) menemukan bahwa tingkat keasaman tanah dan air sungai yang ada di

sekitarnya meningkat. Hal ini diduga akibat asap dan abu yang ditimbulkan dari

kebakaran hutan. Selain itu menunjukkan terjadi penurunan sifat-sifat retensi

(penahanan) kelembaban serta kapasitas tukar kation (KTK) pada jenis tanah

Akrisol dan Podsolik di Kalimantan Timur yang mengalami kebakaran.

Armanto dan Wildayana (1998) menyatakan saat kebakaran hutan unsur

hara tanah akan hilang melalui berbagai jalan. Nitrogen menguap di atas suhu

100oC, sulfur organik terurai di atas suhu 340oC, fosfat akan terbenam dalam

bentuk silikat kompleks sehingga sukar terurai kembali untuk dimanfaatkan oleh

tanaman.

Komponen kimia tanah berperan besar dalam menentukan sifat dan ciri

tanah umumnya dan kesuburan tanah pada khususnya. Sifat kimia tanah meliputi

unsur-unsur hara dalam tanah baik unsur makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) maupun

unsur mikro (Zn, Cu, Mn, Mo, B, Fe, dan Cl) tanah. Unsur hara mikro adalah

unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi

fungsinya penting dan tidak tergantikan (Lahuddin, 2008).

Menurut Rahmasari (2011) menyatakan dalam hasil analisis di Areal UPT

Taman Hutan Raya R. Soerjo pada bulan Mei dan Juni 2010, menunjukkan unsur

hara mikro meningkat pada tingkat kebakaran berat yang telah terbakar selama

setahun. Sehingga kebakaran dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan

membatasi tingkat pertumbuhan pada tanaman.
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Menurut Syaufina (2005) sumbangan nutrisi tanah akibat kebakaran tidak

berlangsung lama dan terbatas. Bila kebakaran terjadi secara berulang-ulang,

maka degradasi hutan akan meningkat dan proses pemiskinan hara tanah akan

berlangsung.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar unsur hara mikro

pada hutan konservasi yang tidak terbakar dan bekas kebakaran selama setahun

lebih di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Analisis yang akan

dilakukan meliputi unsur hara mikro seperti; mangan (Mn), boron (B), tembaga

(Cu), seng (Zn), besi (Fe), alumunium dapat ditukar (Al-dd) dan kemasaman

tanah (pH).

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi para pengusaha dan petani dalam pemilihan metode pembukaan hutan untuk

lahan pertanian khususnya untuk perkebunan dan sebagai acuan untuk melakukan

proses rehabilitasi hutan dan hutan bekas kebakaran.


