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Tulisan ini dibuat untuk memberikan sedikit sumbangan informasi dan pemikiran pada 

saat kita menilai sungai di dalam perkebunan sawit.  Tulisan ini akan dibagi menjadi dua 

bagian yaitu tentang pengertian sungai  dan hubungannya dengan perkebunan sawit.   

 

A. Pengertian sungai. 

 
Secara umum sungai adalah suatu tempat aliran air tawar.  Dari difinisi tersebut, maka 

untuk mempermudah pemahaman terdapat tiga kata kunci yaitu tempat, aliran dan air 

tawar.  Ketiga kata tersebut harus dipenuhi pada saat kita akan mendifinisikan sungai. 

Selain itu,  karena didifinisikan sebagai suatu tempat, maka sungai dapat dianggap 

sebagai suatu wadah dimana terdapat aliran air tawar dan wadah tersebut bisa terdapat di 

permukaan tanah maupun dalam tanah.   

 

Berdasarkan pada difinisi umum tersebut diatas, maka pengertian-pengertian sungai dapat 

diturunkan berdasarkan prespektif fisik dan sosial dan  histori. 

 

I. Pengertian sungai secara fisik 

Secara fisik, jenis-jenis sungai dibagi menurut asal kejadiannya (genetik), sumber airnya, 

debit dan volume airnya, struktur geologinya dan pola alirannya.  Berikut ini penjelasan 

masing-masing jenis sungai tersebut.  Untuk contoh-contoh sungai yang disajikan dalam 

tulisan ini adalah sungai-sungai besar yang ada di Indonesia dan wilayah lain yang sesuai 

dengan difinisi sungainya. 

 

1.1   Jenis sungai menurut asal kejadiannya (genetik) 

Secara genetik,  sungai dibedakan menjadi 5 jenis yaitu sungai konsekuen, sungai 

subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen dan sungai insekuen. 

a) Sungai Konsekuen, adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah 

lereng awal. 

b) Sungai Subsekuen atau strike valley adalah sungai yang aliran airnya 

mengikuti strike batuan. 

c) Sungai Obsekuen, adalah sungai yang aliran airnya berlawanan arah 

dengan sungai konsekuen atau berlawanan arah dengan kemiringan 

lapisan batuan serta bermuara di sungai subsekuen. 

d) Sungai Resekuen, adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah 

kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. 

e) Sungai Insekuen, adalah sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh 

litologi maupun struktur geologi. 

 

 

 



1.2. Jenis sungai menurut sumber airnya 

Menurut sumber airnya sungai dibedakan menjadi empat macam yaitu: sungai mata air, 

sungai hujan, sungai gletser dan sungai campuran. 

a) Sungai mata air,  adalah sungai yang airnya berasal dari mata air.  Sebagian besar 

sungai-sungai yang ada di Indonesia adalah sungai dengan mata air terutama di 

pulau Jawa, Sumatera bagian Barat dan beberapa di Kalimantan.  Secara umum 

sungai ini berasal dari lokasi-lokasi yang mepunyai bentuk fisiografi perbukitan. 

b) Sungai Hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan atau sumber mata 

air. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di pulau Jawa dan Nusa Tenggara. 

c) Sungai Gletser, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es. Contoh 

sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja (ansich) 

boleh dikatakan tidak ada, namun pada bagian hulu sungai Gangga di India (yang 

berhulu di Peg. Himalaya) dan hulu sungai Phein di Jerman (yang berhulu di 

Pegunungan Alpen) dapat dikatakan sebagai contoh jenis sungai ini. 

d) Sungai Campuran, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es (gletser), 

dari hujan, dan dari sumber mata air. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Digul 

dan sungai Mamberamo di Papua (Irian Jaya). 

 

1.3. Jenis sungai berdasarkan debit 

Menurut debit airnya (volume airnya), sungai dibedakan menjadi 4 macam yaitu sungai 

permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai ephemeral. 

a) Sungai Permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. 

Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito dan Mahakam di 

Kalimantan. Sungai Musi, Batanghari dan Indragiri di Sumatera. 

b) Sungai Periodik, adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, 

sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. Contoh sungai jenis ini banyak 

terdapat di pulau Jawa misalnya sungai Bengawan Solo, dan sungai Opak di Jawa 

Tengah. Sungai Progo dan sungai Code di Daerah Istimewa Yogyakarta serta 

sungai Brantas di Jawa Timur. 

c) Sungai Episodik, adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada 

musim hujan airnya banyak. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kalada di 

pulau Sumba. 

d) Sungai Ephemeral, adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. 

Pada hakekatnya sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja 

pada musim hujan sungai jenis ini airnya belum tentu banyak. 

 

1.4. Jenis sungai menurut struktur geologinya 

Menurut struktur geologinya sungai dibedakan menjadi dua yaitu sungai anteseden dan 

sungai sungai superposed. 

a) Sungai Anteseden adalah sungai yang tetap mempertahankan arah aliran airnya 

walaupun ada struktur geologi (batuan) yang melintang. Hal ini terjadi karena 

kekuatan arusnya, sehingga mampu menembus batuan yang merintanginya. 

b) Sungai Superposed, adalah sungai yang melintang, struktur dan prosesnya 

dibimbing oleh lapisan batuan yang menutupinya. 

 

1.5.  Jenis sungai menurut pola alirannya 



Menurut pola alirannya sungai dibedakan menjadi 6 macam yaitu radial, dendritik, trellis, 

rektanguler, pinate dan anular 

a) Radial atau menjari, jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu  (i) Radial sentrifugal, 

adalah pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Pola aliran ini terdapat 

di daerah gunung yang berbentuk kerucut dan (ii) Radial sentripetal, adalah pola 

aliran yang mengumpul menuju ke pusat. Pola ini terdapat di daerah basin 

(cekungan). 

b) Dendritik, adalah pola aliran yang tidak teratur. Pola alirannya seperti pohon, di 

mana sungai induk memperoleh aliran dari anak sungainya. Jenis ini biasanya 

terdapat di daerah datar atau daerah dataran pantai. 

c) Trellis, adalah pola aliran yang menyirip seperti daun. 

d) Rektangular, adalah pola aliran yang membentuk sudut siku-siku atau hampir 

siku-siku 90°. 

e) Pinate, adalah pola aliran di mana muara-muara anak sungainya membentuk sudut 

lancip. 

f) Anular, adalah pola aliran sungai yang membentuk lingkaran. 

 

 

II.  Pengertian sungai secara sosial dan histori 

 

Pengertian sungai dari sudut pandang sosial dan histori dapat dilihat dari fungsi, manfaat 

dan sejarah sungai.  Keberadaan suatu aliran air tawar di suatu lokasi seringkali 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti pemenuhan kebutuhan 

air bersih, MCK dan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan. Demikian aliran itu 

menjadi penting secara sosial, sehingga masyarakat setempat kemudian memberikan 

nama pada aliran tersebut meskipun misalnya lebar sungai itu kurang dari 1 meter.  

Selain fungsi sosial tersebut, jika aliran air yang ada mempunyai nilai sejarah yang 

direpresentasikan dengan pemberian nama pada aliran tersebut maka aliran itu juga 

disebut sebagai sungai.  Sebagai contoh, terdapat suatu aliran permukaan air tawar yang 

lebarnya tidak lebih dari 1 meter di Kalimantan Barat dan aliran tersebut bahkan kering 

pada saat kemarau tetapi aliran tersebut telah mempunyai nama yaitu “sungai Bahing” 

karena berasal dari Tawang
1
 Bahing.  Contoh yang lain adalah suatu alur yang lebarnya 

kurang lebih 1.5 meter didalam perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang 

dimanfaatkan untuk lalu lintas pedagang dari sungai besar ke barak yang ada dalam 

kebun, alur ini tidak ada namanya, tetapi karena mempunyai fungsi sosial, maka alur ini 

dapat disebut sebagai sungai. 

 

B.   Keberadaan sungai dalam perkebunan sawit 

 

Sungai dalam perkebunan sawit mempunyai nilai penting bagi keberadaan suatu 

perkebunan sawit, karena merupakan salah satu sumber daya alam yang mendukung 

proses budidaya dan produksi kebun.  Seperti diketahui bersama, sawit merupakan 

tanaman yang sangat membutuhkan air dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya.  Tanpa ketersedian air yang cukup sepanjang tahun, maka dapat 

                                                 
1
 Tawang sebutan di Sanggau-Kalimantan Barat pada jenis tutupan lahan berupa tanaman keras dan buah-

buahan yang membentuk suatu poket atau kantung hutan di suatu areal.  



dipastikan produksi buah akan menjadi rendah, karena tanaman sawit memerlukan 

kestabilan ketersedian air pada periode pembuahannya.  Jika air kurang dan sampai pada 

batas cekaman kekeringan maka yang terjadi adalah bunga jantan lebih dominan 

dibanding bunga betina, sehingga produksi buah akan turun dan sebaliknya jika cukup 

tersedia air maka bunga betina yang dominan. 

 

Namun demikian, meskipun keberadaan sungai di dalam perkebunan sawit mempunyai 

nilai penting bagi kestabilan ketersedian air tanah untuk perkembangan dan pertumbuhan 

sawit, terkadang juga menjadi masalah jika kemudian sungai dianggap sebagai  

penyebab banjir di dalam kebun dan terjadinya konflik kepentingan penggunaan 

lahan untuk perlindungan sungai dan tanaman sawit.  Sehingga sering terjadi suatu 

penihilan keberadaan sungai di dalam kebun dengan cara merubah bentuk sungai dengan 

cara-cara pelurusan, merubah bentuk bahkan penimbunan sungai yang pada akhirnya 

adalah pengabaian sungai sehingga yang ada hanya dianggap sebagai suatu alur-alur 

aliran permukaan yang tidak mempunyai nilai bagi perkebunan.   

 

Selain hal tersebut diatas, sering juga di dalam perkebunan sawit didapatkan sungai atau 

aliran permukaan dengan debit yang sangat kecil bahkan kering di musim kemarau.  Hal 

ini disebabkan selain jenis sungai seperti penjelasan pada bagian terdahulu, juga dapat 

disebabkan oleh perkebunan itu sendiri.  Pada umumnya hampir tidak ada pembukaan 

perkebunan sawit yang melakukan identifikasi sungai sampai dengan detil sampai dengan 

perhintungan indeks kelembaban sungai dan ordo sungai.  Indeks kelembaban sungai 

(IKS) adalah nisbah ratio antara curah hujan dan evapotranspirasi.  Jika diketahui IKS 

sebuah sungai maka dapat diketahui perubahan debit sungai sebelum dan sesudah ada 

perkebunana sawit, mengingat bahwa nilai evapotranspirasi pada lahan perkebunan sawit 

yang tinggi yang akan mengakibatkan penurunan debit sungai dan bahkan pada beberapa 

kasus menyebabkan sungai tersebut menjadi kering pada musim kemarau.  Sedangkan 

ordo sungai adalah suatu indeks yang digunakan untuk menentukan apakah suatu alur 

adalah sungai atau hanya sekedar tempat air mengalir pada saat hujan.  Ordo sungai ini 

dapat ditentukan dengan melakukan identifikasi sifat hidrologi permukaan dari lahan.  

Jika kedua aspek tersebut dapat dipenuhi, maka dapat dipastikan keberadaan sungai 

dalam kebun. 

 

Guna memberikan pemahaman yang baik terhadap sungai dan fungsinya yang berada 

dalam perkebunan sawit maka dapat dilakukan hal-hal berikut ini : 

a) Melakukan survey detail terhadap kondisi hidrologis dan tanah di semua estate 

sehingga dapat diketahui tingkat respon hidrologi (HRU-Hydrology respon unit) 

untuk setiap unit lahan yang ada dalam kawasan.  Dengan melakukan survey 

detail tersebut, maka setiap perubahan penggunaan lahan atau pembukaan kebun 

akan dapat diketahui dan diprediksi kondisi hidrologisnya dan pengaruhnya 

terhadap wilayah tersebut dan wilayah di sekitarnya.  Selain itu juga akan dapat 

ditentukan wilayah-wilayah yang dominan memberikan pengaruh terhadap 

kondisi sumberdaya air di wilayah ini. 

b) Melakukan survey dan identifikasi sungai.  Dalam proses tersebut perlu dilakukan 

kajian terhadap sifat hidrologi permukaan dan pengukuran morfometri sungai 



yang ada di dalam kebun.  Survey ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

sungai dan alirannya sehingga dapat digunakan untuk arahan pengelolaan kebun 

termasuk juga rencana pembukaan kebun 

c) Membuat dam penahan di badan sungai dan tanggul-tanggul kanan kiri sungai 

dam penahan tanpa merubah bentuk sungai (tidak membuat pelurusan sungai) 

sehingga tidak menimbulkan area banjir di dalam kawasan.  Dam penahan 

berfungsi untuk mengendalikan sedimentasi dan harus ditempatkan di lokasi yang 

sesuai denga jenis bentang lahan dan jenis dan pola aliran sungainya. Selain 

tanggul, juga perlu dilakukan pengkayaan vegetasi untuk memperkuat dinding 

sungai. 

d) Di setiap saluran outlet drainase yang keluar kebun perlu dibuat dam 

penahan/sedimen trap yang berfungsi untuk mengurangi jumlah sedimen yang 

akan masuk sungai induk. 

e) Melakukan perlindungan dan pengelolaan sempadan sungai serta rawa-rawa di 

sekitar sungai dengan cara-cara sebagai berikut: 

- Membuat zona penyangga di area sempadan sungai, dengan melakukan 

penanaman bambu ataupun tanaman lain yang sesuai (misal : ficus sp ) dan 

berfungsi untuk melindungi bantaran sungai dan lahan sekitar sungai dari 

gerusan aliran sungai.  

- Segera melakukan tindakan pengamanan dan pengelolaan sempadan sungai 

yang belum dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan budidaya. 

- Memberikan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang telah 

melakukan pengelolaan lahan atau usaha budidaya pertanian dan perikanan di 

sempadan sungai sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air 

Dengan pengelolaan yang baik terhadap sungai dan aliran permukaan yang ada di dalam 

kebun, maka akan menjaga kestabilan dan keberlanjutan suatu perkebuan sawit. 
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