
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, taman hutan raya (tahura) adalah  

hutan yang ditetapkan pemerintah dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi.  

Tahura yaitu salah satu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan 

dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaat-

kan untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, 

penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi alam. 

 

Blok koleksi tumbuhan merupakan suatu wilayah di dalam kawasan taman hutan 

raya yang berisikan berbagai jenis tumbuhan, baik jenis asli maupun tidak asli, 

langka maupun tidak langka yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta dikem-

bangkan sesuai dengan fungsi kawasan taman hutan raya.  Blok koleksi tumbuhan 

merupakan salah satu blok yang ada di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.  

Pada saat ini kondisi blok koleksi tumbuhan seluruhnya merupakan kebun cam-

puran yang digarap oleh masyarakat sebagai areal perladangan yang didominansi 

oleh tanaman budidaya (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006). 

    

Akibat adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi di blok koleksi tum-

buhan dikhawatirkan jenis-jenis pohon langka atau yang dilindungi di blok ter-

sebut terancam mengalami kepunahan.  Pohon pulai dan pohon suren merupakan 
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dua di antara beberapa pohon langka yang ada di Indonesia.  Selain karena peru-

bahan lahan, kelangkaan kedua pohon ini terjadi karena semakin meningkatnya 

kebutuhan manusia akan pohon tersebut untuk digunakan sebagai bahan bangun-

an dan lain-lain.   

 

Pulai sangat prospektif untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman 

karena kegunaan kayu pulai cukup banyak dan saat ini permintaannya cukup 

tinggi. Kegunaan kayu pulai antara lain untuk pembuatan peti, korek api, hak 

sepatu, kerajinan seperti wayang golek dan topeng, cetakan beton, pensil slate, 

dan pulp (Martawijaya et al., 1981). 

 

Salah satunya adalah kulit pulai yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan 

(Effendi dkk., 2011).  Blok koleksi tumbuhan Taman Hutan Raya Wan Abdul 

Rachman memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keberadaan pohon 

tersebut di masa yang akan datang agar tidak mengalami kepunahan. Akan tetapi, 

data mengenai pohon tersebut secara lengkap belum ada khususnya data mengenai 

kondisi densitas populasi pulai dan suren, baik pohon dewasa maupun permuda-

annya belum ada.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pohon 

pulai dan pohon suren di blok koleksi tumbuhan untuk mengetahui densitas, po-

hon dewasa, dan permudaannya.  Data yang diperoleh diharapkan mejadi bahan 

pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan blok koleksi tumbuhan di 

masa yang akan datang supaya blok tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan 

fungsinya. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Mengetahui densitas atau kerapatan pohon pulai dan permudaannya yang ada 

di blok koleksi tumbuhan. 

2. Mengetahui densitas atau kerapatan pohon suren dan permudaannya yang ada 

di blok koleksi tumbuhan. 

3. Mengetahui penyebaran pohon pulai untuk setiap fase pertumbuhan yang ada 

di blok koleksi tumbuhan. 

4. Mengetahui penyebaran pohon suren untuk setiap fase pertumbuhan yang ada 

di blok koleksi tumbuhan. 

5. Mengetahui kondisi setiap pohon dewasa dan letak atau posisi koordinatnya. 

 

C. Manfaat Penelitian   

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Menyediakan data mengenai jenis pohon langka terutama keberadaan pohon 

pulai dan suren yang masih ada supaya dijadikan bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Sebagai landasan pengembangan dan upaya pelestarian tumbuhan langka di 

masa yang akan datang agar blok koleksi tumbuhan Tahura Wan Abdul 

Rachman dapat berfungsi dengan baik. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Dinas Kehutanan 

dalam menentukan strategi pengelolaan hutan terutama dalam pengembangan 

jenis-jenis pohon langka terutama pohon pulai dan pohon suren di kawasan 

blok koleksi tumbuhan. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Blok koleksi tumbuhan yang ada di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

merupakan blok berisi berbagai jenis tumbuhan baik jenis asli maupun tidak asli, 

langka maupun tidak langka yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta dikem-

bangkan sesuai dengan fungsi kawasan tersebut.  Keberadaan jenis-jenis pohon 

langka terutama jenis pohon pulai dan pohon suren yang ada di Indonesia semakin 

hari semakin memprihatinkan karena kebutuhan manusia akan pohon tersebut 

selalu meningkat.   

 

Pulai (Alstonia scholaris) dan suren (Toona sureni ) merupakan jenis tanaman 

kehutanan yang memiliki banyak manfaat.  Tanaman ini mampu tumbuh baik 

pada lahan kritis dan lahan marginal sehingga dapat digunakan sebagai tanaman 

konservasi.  Kayu pulai dan suren banyak dimanfaatkan dalam bahan industri 

kerajinan tangan dan juga dimanfaatkan dalam bidang farmasi.  Pulai dan suren 

juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai salah satu jenis tanaman 

rehabilitasi lahan terdegradasi.    

 
Salah satu upaya untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi jenis-jenis 

tumbuhan langka atau dilindungi yang ada di Taman Hutan Raya Wan Abdul 

Rachman adalah dengan membuat kawasan blok koleksi tumbuhan.  Menurut 

Kurniawan (2011), ditemukan 6 jenis tergolong langka, 3 jenis tergolong ende-

mik, 8 jenis tergolong langka eksotik, dan 48 jenis tergolong kosmopolik.  Pohon 

pulai dan pohon suren merupakan dua di antara 6 jenis pohon langka yang 

ditemukan dengan  indeks nilai penting  masing-masing adalah 7,32% dan 3,45%.  

Berdasarkan indeks nilai penting tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan 
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pohon tersebut semakin sedikit.  Menurut Mogea dkk. (2001), pohon pulai 

(Alstonia scholaris) dan pohon suren (Toona sureni) merupakan jenis pohon 

langka yang ada di Indonesia dan termasuk dalam daftar  Red List IUCN dan 

LIPI.  Kelangkaan kedua pohon tersebut masuk dalam kategori langka /Low Risk 

(terkikis) /Least Concern (tidak diperhatikan). 

 

Belum adanya data yang kongkrit mengenai jenis pohon pulai dan pohon suren 

yang ada dalam kawasan blok koleksi tumbuhan tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai densitas, pohon dewasa, dan pemudaannya dengan menggu-

nakan metode garis berpetak secara sistematik agar dapat dijadikan dasar pengem-

bangan dan upaya pelestariannya di masa yang akan datang.  

 

 

 

 


