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Peran Hutan bagi Perkembangan Peran Hutan bagi Perkembangan 
Peradapan ManusiaPeradapan Manusia

Tidak ada catatan pasti sebagai bukti tentang Tidak ada catatan pasti sebagai bukti tentang 
peran hutan dalam perkembangan peradapan peran hutan dalam perkembangan peradapan 
manusiamanusia
Namun, berdasarkan berbagai bukti dan hasil Namun, berdasarkan berbagai bukti dan hasil 
analisis thd tahapan perkembangan analisis thd tahapan perkembangan 
peradapan manusia  peradapan manusia  secara kualitatif secara kualitatif 
dapat diperkirakan bahwa hutan berperan dapat diperkirakan bahwa hutan berperan 
besar dan penting bagi perkembangan besar dan penting bagi perkembangan 
peradapan manusia di muka bumiperadapan manusia di muka bumi

Peran Hutan bagi Perkembangan Peran Hutan bagi Perkembangan 
Peradapan ManusiaPeradapan Manusia

Gardner & Engelman (1999)Gardner & Engelman (1999)
Selain air segar dan tanah yang subur, Selain air segar dan tanah yang subur, 
hutan memainkan peranannya yang hutan memainkan peranannya yang 
lebih besar dalam perkembangan lebih besar dalam perkembangan 
peradapan manusia, dibandingkan peradapan manusia, dibandingkan 
dengan sumberdaya alam lainnyadengan sumberdaya alam lainnya

Perkembangn iptek yang berhubungan dengan 
hutan dan pengelolaan hutan dapat diketahui
peran hutan dalam memelihara:

1. Kesuburan tanah
2. Kualitas air segar
3. Pengendalian laju erosi
4. Pengendalian fluktuasi debit air sungai
Fungsi hidro-orologis 

Hidro (hydro ≈ hydor [Yunani]) : air
Oro (oros [Yunani]) : pegunungan
Logy (logie [Inggris], logia [Latin], logos 
[Yunani] : suatu perkataan, ilmu pengetahuan, 
doktrin atau teori

Peran Hutan: aliran air dan erosiPeran Hutan: aliran air dan erosi

Coster (1938)
• Aliran air dan erosi berhubungan erat 

dengan luas tanahnya permukaan tanah 
mineral yang terbuka

5-1230-50%Hutan yang dijadikan 
perladangan

01-2Hutan yang baik

Erosi tanah (kg/ha/th)Aliran permukaan (%)Penggunaan Lahan

Peran Hutan: aliran air dan erosiPeran Hutan: aliran air dan erosi

Coster (1938)
• Peningkatan besarnya aliran permukaan dan 

erosi tanah pada lahan hutan yang mengalami 
penebangan tsb terjadi akibat hilangnya 
serasah hutan pada lantai hutan

• Peran serasah di lantai hutan:
– Menahan air yang terbawa oleh aliran permukaan
– Melindungi butiran tanah dari pukulan air hujan 

yang memiliki energi kinetik sangat besar
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Peran Hutan: aliran air dan erosiPeran Hutan: aliran air dan erosi

Coster (1938)
• Bagian air yang tidak ikut mengalir dalam 

bentuk aliran permukaan karena tertahan 
serasah hutan masuk ke dalam tanah, 
tersimpan dalam pori-pori tanah dan mengalir 
di bawah tanah dengan kecepatan yang 
sangat lambat air bersih. 

• Proses ini disebut infiltrasi air ke dalam tanah

Peran Hutan: aliran air dan erosiPeran Hutan: aliran air dan erosi

• Jika air tanah tsb melewati tanah yang 
kaya kandungan mineralnya disebut 
air tanah tsb akan mengandung mineral

• Tidak semua air segar alami 
mengandung mineral dengan kadar yang 
cukup berarti, baik yang diperoleh secara 
alami maupun buatan

Peran Hutan: kesuburan tanahPeran Hutan: kesuburan tanah

• Proses perputaran unsur hara (nutrient 
cyling)

• Warisan para leluhur:
– Pantang membuka hutan untuk ladang pada 

hutan-hutan yang terdapat di puncak-
puncak gunung atau tempat-tempat yang 
lebih tinggi dari rata-rata ketinggian tempat 
di sekitarnya.

Pengaturan siklus air (Pengaturan siklus air (water cycle regulationwater cycle regulation), ), 
Pemeliharaan kesuburan tanah, dan Pemeliharaan kesuburan tanah, dan 
Pengendalian erosi (Pengendalian erosi (soil conservationsoil conservation) ) 

Sumber makanan dan Sumber makanan dan 
Tempat perlindunganTempat perlindungan

Perkembangan kesadaran manusia terhadap fungsi dan peran hutan bagi 
kehidupan manusia

Pengalaman dan kesadaran tsb yang melatar belakangi berbagai 
penelitian dan kajian ilmiah untuk mengungkap fungsi hutan 
peran hutan sangat besar dalam peradapan manusia

Hutan dan ApiHutan dan Api
Ketergantungan secara sangat penting perkembangan Ketergantungan secara sangat penting perkembangan 
peradapan manusia terhadap hutan peradapan manusia terhadap hutan ≈≈ bermula saat bermula saat 
ditemukan apiditemukan api
Penggunaan api diduga ditemukan oleh Penggunaan api diduga ditemukan oleh Homo erectusHomo erectus
lebih dari 1 juta tahun yang lalu (Gardner & Engelman, lebih dari 1 juta tahun yang lalu (Gardner & Engelman, 
1999) dengan kayu sebagai bahan baku utama untuk 1999) dengan kayu sebagai bahan baku utama untuk 
menyalakan apimenyalakan api
Seiring perkembangan teknologi dan pertambahan Seiring perkembangan teknologi dan pertambahan 
penduduk dunia, maka penggunaan kayu terus penduduk dunia, maka penggunaan kayu terus 
meningkat sementara pada masa itu pemeliharaan dan meningkat sementara pada masa itu pemeliharaan dan 
pembangunan hutan masih belum dikenal pembangunan hutan masih belum dikenal kayu kayu 
bakar menjadi langkabakar menjadi langka
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No wood, no kingdomNo wood, no kingdom
Abad keAbad ke--17 Inggris dilanda kelangkaan kayu17 Inggris dilanda kelangkaan kayu
Penasehat raja Inggris, King James, Penasehat raja Inggris, King James, 
menerangkan betapa berbahayanya akibat menerangkan betapa berbahayanya akibat 
kelangkaan kayu bagi masa depan masyarakat kelangkaan kayu bagi masa depan masyarakat 
Inggris Inggris mengusulkan agar raja Inggris mengusulkan agar raja Inggris 
mempopulerkan moto: mempopulerkan moto: No wood, no kingdomNo wood, no kingdom..
≈≈ penemuan mesin uap (pompa uap Boulton & penemuan mesin uap (pompa uap Boulton & 
Watt) oleh James Watt (1736Watt) oleh James Watt (1736--1819). 1819). 
Diperagarakan pertama kali pada tahun 1776 di Diperagarakan pertama kali pada tahun 1776 di 
pertambngan batu bara Bloomfieldpertambngan batu bara Bloomfield
Adanya penemuan tersebut pemanfaatan kayu Adanya penemuan tersebut pemanfaatan kayu 
bakar dapat lebih dihematbakar dapat lebih dihemat

Mesir Kuno Mesir Kuno 
dan ekspedisi mencari kayudan ekspedisi mencari kayu

Karena kelangkaan kayu, Raja Mesir Karena kelangkaan kayu, Raja Mesir 
mengirim para penjelajah yang diperkuat mengirim para penjelajah yang diperkuat 
dengan pasukan militer untuk mencari dengan pasukan militer untuk mencari 
hutanhutan--hutan baru yang dapat dieksploitasihutan baru yang dapat dieksploitasi

Manfaat kayu Manfaat kayu 
bagi kehidupan manusia bagi kehidupan manusia (Gardner & Engelman, 1999)(Gardner & Engelman, 1999)

Bahan bakar untuk membuat apiBahan bakar untuk membuat api
Merubah butiran bijiMerubah butiran biji--bijian menjadi makananbijian menjadi makanan
Merubah batuan menjadi logam dan Merubah batuan menjadi logam dan 
Merubah pasir menjadi kacaMerubah pasir menjadi kaca

Bahan untuk membuat tempat Bahan untuk membuat tempat 
perlindungan manusia dari hawa dingin perlindungan manusia dari hawa dingin 
yang sangat menyengat dan kemungkinan yang sangat menyengat dan kemungkinan 
serangan binatang buasserangan binatang buas

Manfaat kayu Manfaat kayu 
bagi kehidupan manusia bagi kehidupan manusia (Gardner & Engelman, 1999)(Gardner & Engelman, 1999)

Bahan untuk membuat perahu dan kapal lautBahan untuk membuat perahu dan kapal laut
Untuk transportasiUntuk transportasi
Menghubungan pulauMenghubungan pulau--pulau di dunia yang terpisah pulau di dunia yang terpisah 
oleh lautan yang luasoleh lautan yang luas

Serat kayu Serat kayu bahan baku utama untuk tekstil bahan baku utama untuk tekstil 
dan kertasdan kertas
Lahan hutan yang dibuka untuk permukiman Lahan hutan yang dibuka untuk permukiman 
baru akibat meningkatnya kepadatan pendudukbaru akibat meningkatnya kepadatan penduduk

Substitusi Penggunaan KayuSubstitusi Penggunaan Kayu

Meskipun bahan lain telah ditemukan Meskipun bahan lain telah ditemukan 
(pasir, semen, logam, plastik) sebagai (pasir, semen, logam, plastik) sebagai 
pengganti kayu, namun kayu masih tetap pengganti kayu, namun kayu masih tetap 
dipergunakandipergunakan
Hampir 3 milyar orang masih Hampir 3 milyar orang masih 
mengandalkan kayu untuk keperluan mengandalkan kayu untuk keperluan 
memasak makanan dan memanaskan memasak makanan dan memanaskan 
ruanganruangan

Peran kayu beserta hasil Peran kayu beserta hasil 
turunannyaturunannya

Kayu dan turunannya memiliki nilai ketiga Kayu dan turunannya memiliki nilai ketiga 
terbesar dari komoditi dunia, setelah terbesar dari komoditi dunia, setelah 
minyak bumi dan gas alamminyak bumi dan gas alam
Hasil hutan, terutama kayu, pulp dan kayu Hasil hutan, terutama kayu, pulp dan kayu 
bakar menyumbang > US $ 400 M teradap bakar menyumbang > US $ 400 M teradap 
ekonomi dunia pada tahun 1990. Nilai tsb ekonomi dunia pada tahun 1990. Nilai tsb 
> GNP Arab Saudi dan Swiss.> GNP Arab Saudi dan Swiss.

United Nations Intergovermental Panel on Forest (Gardner & EngelUnited Nations Intergovermental Panel on Forest (Gardner & Engelman, 1999) dan man, 1999) dan 
World Conservation Monitoring Center (1996)World Conservation Monitoring Center (1996)
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Periode kehidupan 
manusia merusak hutan

Periode kehidupan 
manusia memerlukan 

hutan

Periode kehidupan 
manusia mendambakan 

hutan

Periode kehidupan 
manusia memungut hasil 
hutan secara terkendali

Periode kehidupan 
manusia sepenuhnya 

bergantung pada hutan

Pergeseran bentuk interaksi manusia dengan hutan yang bersifat melingkar


