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 • Spons raksasa: Hutan berperan sebagai spons raksasa, menyerap air hujan selama musim penghujan dan perlahan-
lahan melepaskannya selama musim kering. Hutan menyediakan sistem infiltrasi alami dan penyimpanan yang 
memasok sekitar 75 persen air yang dapat digunakan secara global. Perakaran pohon dan serasah dedaunan 
menciptakan kondisi yang mendorong infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan kemudian ke dalam air tanah, 
menyediakan pasokan air selama masa-masa kering.1

 • Dalam dolar: Terdapat kisaran prakiraan mengenai nilai pengaturan dan pasokan air. Sebuah studi menyebutkan 
angka 2,3 triliun dolar AS2 secara global. Studi lain yang berfokus pada tingkat nasional di China, memprakirakan 
bahwa nilai fungsi penyimpanan air dari hutan negera tersebut diduga sebesar 7,5 triliun yuan (kira-kira 1 triliun dolar 
AS); tiga kali nilai kayu dari dalam hutannya.3 Studi lain memperhitungkan bahwa keberadaan hutan di Gunung Kenya 
menyelamatkan ekonomi negara tersebut sebesar lebih dari 20 juta dolar AS dengan melindungi tangkapan untuk 
dua sistem sungai utama Kenya: Sungai Tana dan Sungai Ewaso Ngiro. Sekarang, sedikitnya sepertiga dari kota-kota 
besar di dunia, seperti New York, Singapura, Jakarta, Rio de Janeiro, Bogota, Madrid, dan Cape Town; mendapatkan 
sebagian besar kebutuhan air minum mereka dari kawasan berhutan.4

 • Penyerapan polutan: Pepohonan dan hutan meningkatkan kualitas aliran air sungai dan kesehatan daerah aliran 
sungai dengan mengurangi volume air limpasan permukaan dan polutan yang memasuki perairan lokal. Pepohonan 
dan hutan menyerap zat hara dan polutan dari tanah dan air melalui perakarannya, dan mengubahnya menjadi 
substansi yang tidak begitu berbahaya.5 Hutan juga menjaga kualitas air tetap tinggi dengan meminimalkan erosi 
dan mengurangi sedimen. Deforestasi umumnya meningkatkan erosi, yang membuat konsentrasi sedimen dalam air 
limpasan menjadi lebih tinggi dan siltasi (pelumpuran) aliran-aliran air. 

 • Perlindungan dari banjir: Kapasitas hutan untuk mengurangi kejadian dan kedahsyatan banjir ke arah hilir karena 
hujan besar mungkin lebih terbatas daripada yang dipahami kebanyakan orang. Namun demikian, mempertahankan 
vegetasi alami di zona tangkapan dan zona hutan tepian (sempadan) dapat mengurangi banjir bandang dan puncak 
banjir melalui efek spons dari tegakan hutan serta mengurangi dampak merusak dari banjir lokal dengan menghalangi 
arus air dengan batang, percabangan pohon, dan serasah hutan lainnya.7

 • Nilai Penting global: Penelitian baru-baru ini8 menyoroti pentingnya hutan secara global dalam mendaur ulang 
curahan air hujan dan air tanah untuk mendukung siklus hidrologi pada skala benua dan skala antarbenua. Pada 
tingkatan ini, kehilangan hutan dan degradasi tampaknya berakibat merugikan terhadap curah hujan.9 Hasilnya 
menyatakan bahwa hubungan antara hutan-air pada skala benua dan antarbenua berbeda dari hubungan pada skala 
areal tangkapan, di mana deforestasi dapat meningkatkan volume air di areal tersebut.  
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 • Contoh dampak pada skala benua: Deforestasi dan degradasi hutan pada suatu kawasan dapat berdampak pada 
pola curah hujan di belahan dunia lain. Penguapan air dari benua Eurasia menyumbangkan 80 persen dari sumber 
daya air di China. Di Amerika Selatan, 70 persen sumber daya air Lembah Sungai Rio de Plata bergantung pada 
penguapan dari hutan Amazon. Lembah Sungai Kongo merupakan sumber uap air utama bagi curah hujan di Sahel.10
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