
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A.  Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman

Berdasarkan SK Menhut No.742/Kpts-VI/1992 tanggal 21 Juli 1992, kawasan

hutan Register 19 Gunung Betung (hutan lindung) diubah fungsinya menjadi

Taman Hutan Raya, selanjutnya pada tahun 1993, Menteri Kehutanan dengan

pertimbangan untuk menjamin pelestarian lingkungan dan konservasi alam, status

hutan lindung Register 19 Gunung Betung ditingkatkan menjadi hutan konservasi

berupa Taman Hutan Raya (Tahura) dengan nama Tahura Wan Abdul Rachman

dengan luas 22.249,31 ha, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-

II/1993 tanggal 10 Agustus 1993 (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009).

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah hutan yang ditetapkan pemerintah dengan

fungsi pokok sebagai hutan konservasi yaitu kawasan pelestarian alam untuk

tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan

atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu penge-

tahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi

(Direktorat Jendral Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam, 2003).

Berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dalam rangka efisiensi

dan efektivitas pengelolaan TahuraWan Abdul Rachman dibagi menjadi blok-blok

pengelolaan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009), yaitu:
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1. Blok Koleksi Tumbuhan, sesuai dengan fungsi Tahura pada blok ini diarah-

kan untuk koleksi tanaman asli dan bukan asli serta langka atau tidak langka.

2. Blok Pemanfaatan, bentuk pemanfatan dalam kawasan Tahura adalah untuk

kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam, pada blok ini juga dapat di-

bangun sarana dan prasarana kegiatan tersebut (maksimal 10% dari luas blok

pemanfatan).

3. Blok Perlindungan, bagian dari kawasan Tahura sebagai tempat perlindungan

jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta penyangga kehidupan.

4. Blok lainnya (pendidikan, penelitian, dan social forestry), pada blok ini dapat

dilakukan aktivitas pendidikan dan penelitian serta pengelolaan hutan

bersama masyarakat terbatas dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kon-

servasi.

B. Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu

Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu merupakan bagian dari Taman Hutan Raya

Wan Abdul Rachman. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman ditetapkan

sebagai Kawasan Pelestarian Alam berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan

No. 408/Kpts-II/1993.  Hutan Pendidikan merupakan hasil dari perjanjian kerja

sama antara Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung tentang Pengembangan Hutan Pendidikan Konservasi Ter-

padu Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Nomor: G/745.A/III.16/HK/2009

dan Nomor: 3632/H26/4/DT/2009.
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C. Tanaman Aren (Arenga pinnata)

Tanaman aren tumbuh pada beberapa daerah dengan nama yang berbeda. Di

Aceh diberi nama bakjuk, di Batak Karo diberi nama paula, di Nias diberi nama

peto, di Minangkabau diberi nama biluluk,  di Lampung diberi nama hanau, di

Jawa Tengah diberi nama aren, dan di Bali nama Hano. Sementara di Nusa

Tenggara diberi nama: jenaka, pola, nao, karodi, moka, make, bale, dan bone.

Pemberian nama tanaman ini untuk Sulawesi: apele, naola, puarin, onau, dan inau,

sedangkan kepulauan Maluku diberi nama: seko, siho, dan tuna (Rindengan dan

Manaroinsong, 2009).

1. Taksonomi Tanaman Aren

Tanaman aren diklasifikasi secara taksonomi sebagai berikut (USDA, 2012).

Rhegnum : Plantae (Tumbuhan)

Sub rhegnum : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas : Liliopsida (berkeping satu/monokotil)

Sub Kelas : Arecidae

Ordo : Arecales

Famili : Arecaceae (suku pinang-pinangan)

Genus : Arenga

Spesies : Arenga pinnata
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2. Marfologi Tanaman Aren

Berdasarkan habitus, tanaman aren berdiri tegak dan tinggi, berbatang bulat warna

hijau kecoklatan, daun terbentuk dalam reset batang dengan anak daun menyirip

berwarna hijau muda/tua, bunga terdiri atas bunga jantan yang menyatu dalam

satu tongkol ukuran panjang 1--1,2 cm.  Bunga betina pada tongkol yang lain

bentuk bulat yang terdiri atas bakal buah tiga buah, warna kuning keputihan.

Buah yang telah terbentuk berbentuk bulat panjang dengan ujung melengkung ke

dalam, diameter 3--5 cm.  Di dalam buah terdapat biji yang berbentuk bulat dan

apabila sudah matang warna hitam (USDA, 2012).

3. Penyebaran dan Tempat Tumbuh Tanaman Aren

Tanaman aren dapat tumbuh dengan baik di dekat pantai sampai pada dataran

tinggi 1.200 m dari permukaan laut.  Tanaman aren sangat cocok pada kondisi

landai dengan kondisi agroklimat beragam seperti daerah pegunungan di mana

curah hujan tinggi dengan tanah bertekstur liat berpasir.  Dalam pertumbuhan

tanaman ini membutuhkan kisaran suhu 20--25°C, terutama untuk mendorong

perkembangan generatif agar dapat berbunga dan berbuah.  Sedangkan untuk

pembentukan mahkota tanaman, kelembaban tanah dan ketersediaan air sangat

diperlukan di mana curah hujan yang dibutuhkan antara 1.200--3.500 mm/tahun

agar kelembaban tanah dapat dipertahankan (Sopianur dkk., 2011).

Menurut Puturuhu (2011) Aren merupakan salah satu tanaman hutan yang

umumnya tumbuh secara alami tanpa ada usaha budidaya yang dilakukan oleh

manusia dan tempat tubuhnya pada daerah-daerah tertentu saja. Hal ini
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dikarenakan kondisi fisik dari lahan tempat tumbuh aren memiliki ciri tertentu

yang mendukung dalam pertumbuhannya sehingga akan berkorelasi dengan

proses pertumbuhanya.  Dilihat dari fungsinya, aren merupakan salah satu

tumbuhan yang mempunyai fungsi penting bagi lingkungan yang di dalamnya

terdapat manusia.  Hal ini bisa dilihat dari fungsinya sebagai tanaman konservasi,

yang menjaga tanah dari proses erosi, mengurangi pengaruh global warming.

Pada dasarnya aren merupakan tanaman yang dapat tumbuh di berbagai jenis

tanah pada ketinggian antara 0--1.500 m dpl.  Sedangkan Sifat fisik lahan tempat

tumbuh tanaman aren pada lokasi penelitian adalah sebagai berikut suhu udara

berkisar antara 26--27,5°C; curah hujan 2.803,66 mm tahun.

D. Tanaman Aren Plus

Pohon aren akan mencapai tingkat kematangan pada umur 6--12 tahun.  Kondisi

penyadapan terbaik pada umur 8--9 tahun saat mayang bunga sudah keluar.

Penyadapan dapat dilakukan pagi dan sore, setiap tahun dapat disadap 3--12

tangkai bunga dengan hasil rata-rata 6,7 liter/pohon/hari (Balitka, 1992). Pohon

induk dapat dipilih sebagai sumber benih yaitu melalui penyadapan nira mayang

jantan dengan memiliki produktivitas nira yang tinggi antara 15--25 liter/

pohon/hari (Bernhard, 2007).

Berdasarkan hasil identifikasi di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan dan

desa Peridan Kecamatan Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi

Kalimantan Timur. Maka calon pohon induk aren yang memenuhi syarat untuk

dijadikan sumber benih yaitu pohon-pohon yang memiliki karakteristik sebagai

berikut:
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1. Tinggi batang 8 meter.

2. Keliling batang 150 cm.

3. Jumlah pelepah 25 helai.

4. Jumlah mayang betina 6 buah.

5. Jumlah mayang jantan minimal 3 buah.

6. Panjang tangkai mayang jantan lebih dari 100 cm.

7. Lingkar tangkai mayang jantan minimal 29 cm.

8. Pohon sehat, tidak terserang penyakit (Tenda dkk., 2010).

Pohon superior atau pohon terseleksi adalah pohon yang direkomendasikan untuk

produksi, kebun pembiakan berdasarkan penyeleksian. Pohon ini mempunyai

fenotip superior pada pertumbuhan, bentuk, kualitas kayu, atau karakteristik lain

yang diinginkan dan terlihat adaptif atau mudah menyesuaikan diri (Zobel dan

Talbert 1966).

Pohon induk disebut juga sebagai pohon plus, mengingat pohon ini memiliki sifat-

sifat yang lebih baik dibandingkan sifat pohon lain dalam tegakan hutan.

Setiap pohon yang akan dipilih sebagai pohon plus harus memiliki kriteria sifat

unggul sebagai berikut:

a. Bentuk batang pohon lurus

b. Tajuk pohon simetris dan mendapat cahaya matahari baik dari arah samping

maupun dari atas.  Dengan kata lain, pohon tidak ternaungi oleh pohon-pohon

lain di sekitarnya

c. Pertumbuhan pohon secara umum normal

d. Pohon telah diketahui masa berbunga dan berbuahnya
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e. Berbunga dan berbuah secara teratur sesuai dengan musimnya, dan produksi

buahnya lebat

f. Pohon dalam keadaan sehat atau tidak terserang oleh hama dan penyakit

(Indriyanto, 2010).

Pohon plus merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan produktifitas

hutan melalui penyediaan benih yang berkualitas atau unggul yang berasal dari

pohon-pohon superior. Sumbangan keberhasilan pohon plus akan dapat

diidentifikasi bahwa pertumbuhan tanaman, kualitas produksi, ke-tahanan

terhadap hama dan penyakit dan daya adaptasi terhadap lingkungan akan menjadi

lebih baik jika dibandingkan dengan tanpa adanya pohon plus (Badan Penelitian

dan Pengembangan Pemuliaan Tanaman Hutan, 1997).

E. Pertumbuhan Tanaman

Pertumbuhan tanaman merupakan proses dalam kehidupan yang mengakibatkan

perubahan ukuran tanaman semakin besar dan juga yang menentukan hasil

tanaman atau proses bertambahnya ukuran tanaman dari kecil hingga dewasa.

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang baik dipengaruhi oleh beberapa

faktor genetik dan faktor lingkungan, di antaranya adalah tanah, iklim, air, cahaya,

nutrisi, dan tanaman itu sendiri seperti gen dan hormon yang semuanya saling

berkaitan.  Pertumbuhan tanaman yang baik dapat dicapai apabila faktor-faktor

tersebut seimbang dan menguntungkan.  Apabila salah satu faktor tidak seimbang

dengan faktor lain, maka faktor ini dapat menekan dan menghentikan per-

tumbuhan tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995).
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F. Pembuatan Peta

Peta adalah pengukuran dan penyelidikan yang dilaksanakan baik langsung

maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permukaan

bumi dan didasarkan pada landasan ilmiah (Sostrodarsono, 1983).

Peta memiliki banyak manfaat antara lain dipergunakan sebagai sumber data dan

informasi bagi yang memerlukan yaitu pengguna peta, sarana bantu bagi pe-

nuangan ide atau pemikiran dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan serta

sebagai sarana bantu dalam rangka pelaksanaan pengamatan (survei) terhadap

areal yang akan diamati (Hardjoprajitno, 2000).

Menurut Cahyono dkk. (2009), peta yang umumnya digunakan adalah peta topo-

grafi. Peta ini memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian

sama menjadi bentuk garis kontur. Fungsi peta secara umum dikelompokkan

sebagai berikut :

1. Memperlihatkan posisi (baik horisontal maupun posisi vertikal dari suatu

objek di permukan bumi).

2. Memperlihatkan ukuran dan bentuk.

3. Serta menghimpun dan menseleksi objek-objek tersebut .

Menurut Nurningsih (2006), pada dasarnya pemetaan digital terdiri dari tiga

operasi, yaitu :

a. pengumpulan data (data capture), di dalamnya  terdapat konversi data dari

manual ke digital.
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b. pengelolaan data, selanjutnya ditransformasi,  kemudian dimanipulasi dan

dibentuk yang satu ke bentuk yang lain untuk melayani berbagai fungsi yang

berbeda.

c. penyajian data dengan teknik komputer grafis untuk penampilan visual di-

layar komputer atau metode elektronik untuk mengubah data ke dalam bentuk

yang lain misalnya hardcopy.

Ditinjau dari peranannya peta adalah bentuk penyajian informasi spasial tentang

permukaan bumi untuk dapat dipakai dalam pengambilan keputusan.  Supaya

bermanfaat, suatu peta harus dapat menampilkan informasi secara jelas, me-

ngandung ketelitian yang tinggi, walaupun tidak dapat dihindari akan bersifat

selektif dan mempunyai unsur generalisasi.  Data pada suatu peta biasanya telah

mengalami pengolahan, umumnya ditambah dengan ilmu pengetahuan agar lebih

dapat dimanfaatkan langsung oleh pengguna. Semua kegiatan untuk meng-

hasilkan tampilan informasi tersebut secara keruangan (spasial) adalah apa yang

disebut dengan pemetaan.  Pemetaan ini adalah suatu bentuk komunikasi secara

grafis antara pembuat dan pemakai peta yang telah lama dikenal orang (Barus dan

Wiradisastra, 2000).

G. Sistem Informasi Georafis

Menurut Aronoff (1989) dalam Destriani (2008) SIG adalah sistem yang ber-

basiskan komputer yang digunakan untuk meyimpan dan memanipulasi

informasi-informasi geogrefis.  SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan

dan menganalisis objek-objek dan fenomena lokasi geografi yang  merupakan

karateristik yang penting atau kritis untuk dianalisis.
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H. Aplikasi SIG dengan Bidang Kehutanan

Dalam bidang kehutanan sistem informasi geografis mampu memberikan kon-

tribusi pada perencanaan hutan perhitungan areal efektif, penataan areal kerja,

analisa kemampuan dan kesesuaian lahan, pembukaan wilayah hutan, dan per-

lindungan hutan. Pembaharuan peta dan pengukuran areal kerja hutan dapat

dilaksanakan relatif cepat dengan bantuan teknologi SIG dibanding dengan cara

pemetaan tradisional. Percepatan pemetaan dan pembaharuannya secara periodik

diperlukan untuk tindakan preventif dan antisipasi terhadap kecenderungan

perubahan hutan menjadi kategori non hutan (deforestasi dan degradasi hutan,

yakni dengan membandingkan multimedia spasial yang ada. Mengingat

pentingnya kegiatan manajemen hutan seperti di atas, maka diperlukan suatu peta

untuk pedoman dalam kegiatannya dilapangan. Pentingnya peta-peta dalam kerja

dibidang kehutanan sudah lama disadari, karena peta merupakan media

komunikasi utama dalam studi sumber daya hutan (Howard, 1996).


