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BAB I

PENDAHULUAN

I . I . Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri

dari beribu-ribu pulau, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejumlah besar dari

pulau-pulau tersebut memiliki pulau-pulau berukuran kecil, memiliki

keanekaragaman flora dan fauna serta jasad renik. Hal ini terjadi karena keadaan

alam yang berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sistem perpaduan

antara sumber daya hayati dan tempat hidupnya yang khas tersebut menumbuhkan

berbagai ekosistem yang masing-masing menampilkan ciri khusus pula dalam

jenis-jenis yang ada di dalamnya.

Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu koleksi

yang unik dan mempunyai potensi genetik yang besar pula. Namun, hutan

merupakan sumber daya alam ini telah mengalami banyak perubahan dan sangat

rentan terhadap kerusakan hutan. Sebagai salah satu sumber devisa Negara, hutan

telah dieksploitasi secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Eksploitasi ini

menyebabkan berkurangnya luasan hutan dengan sangat cepat. Keadaan semakin

diperburuk dengan adanya konversi lahan hutan secara besar-besaran untuk lahan

permukiman, perindustrian, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan

serta kebakaran hutan yang selalu terjadi di sepanjang tahun ini. Dampak dari

eksploitasi telah merubah struktur dari hutan tersebut sehingga sering terjadi

banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dengan



2

demikian terlihat jelas bahwa fungsi hutan sebagai pengatur tata air telah

terganggu dan telah mengakibatkan rusaknya keanekaragaman hayati yang ada

pada hutan tersebut  (Anonymous. 1997).

Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon

dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan.

Hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan hutan, margasatwa dan alam

lingkungannya begitu erat sehingga hutan dapat dipandang sebagai suatu sistem

ekologi atau ekosistem. Suatu masyarakat hutan adalah sekelompok tumbuh-

tumbuhan yang dikuasai pohon yang menempati suatu tempat tumbuh atau

habitat, dimana terjadi hubungan timbal balik antara tumbuh-tumbuhan itu satu

sama lain dan dengan lingkungannya, satuan masyarakat tumbuhan disebut

tegakan.

Di dalam masyarakat hutan, sebagai akibat persaingan, jenis-jenis tertentu

lebih berkuasa atau dominan daripada yang lainnya. Pohon-pohon tinggi dari

lapisan atau stratum teratas mengalahkan atau menguasai pohon-pohon yang lebih

rendah dan merupakan jenis-jenis pohon yang mencirikan masyarakat hutan yang

bersangkutan. (Anonymous, 2005)

Gunung Arjuno secara administratif masuk dalam wilayah kabupaten

Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Gunung Arjuno berdekatan dengan gunung

besar lainnya seperti Gunung Welirang yang berada pada ketinggian 3265 mdpl,

Gunung Kembar I yang memiliki ketinggian 3051 mdpl, Gunung Kembar II yang

berada pada ketinggian 3126 mdpl, dan Gunung Arjuno sendiri berada pada

ketinggian 3339 mdpl serta secara geografis terletak pada 7º 40′ - 7º 53′ LS dan
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112º 317″ - 112º 42,52″ BT, dan gunung arjuno masuk kategori gunung

stratovolcano tipe A yang masih aktif (Indriyanto, 2005)

Gunung Arjuno kaya akan legenda dan penuh suasana mistis. Menurut

legenda, dahulu gunung ini sangat tinggi dan di sinilah Arjuno bertapa. Secara

ilmiah pun gunung Arjuno mempunyai daya tarik tersendiri. Kawah Welirang

yang berdekatan dengan Gunung Arjuno selalu mengeluarkan uap panas,

solfatara dan fumaroles dengan temperatur di atas 130º. Sumber air panas dapat

ditemukan pada sisi Barat Laut dan Barat. Sumber-sumber air panas itu ada pada

Padusan dan Cangar dengan PH mendekati netral dan temperatur di atas 50ºC.

Gunung Arjuno merupakan gugusan pegunungan yang terjadi pada masa yang

sama, yang membentuk garis lurus yang membentang dari Utara ke Selatan.

Gunung Ringgit merupakan pusat letusan utama. Gunung Arjuno juga merupakan

adesit stratovolcano terbesar. Aktifitas letusan Gunung Arjuno menyemburkan

larva andesite, pyroxene andesite, pyroclastics, vesicular breccia dan tuff

(Indriyanto, 2005)

Selain itu Gunung Arjuno memiliki berbagai jalur dan medan yang

menantang tersendiri bagi para pendaki gunung tersebut yang terbagi dalam alur

utama dan jalur alternatif seperti Jalur Claket, Jalur Tretes merupakan Jalur utama

yang sering dilalui para pendaki gunung, Jalur Lawang (Perkebunan Teh

Wonosari), Jalur Junggo, Jalur  Purwosari, Jalur Sumber Brantas dan masih

banyak Jalur lainnya yang dimulai dari Kota Mojokerto. Di sini akan

dideskripsikan 3 Jalur utama yang sering dilalui para pendaki yakni Jalur Tretes

yang paling sering dilewati, Jalur Lawang, dan Jalur Purwosari.
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Tretes dapat di tempuh melalui Pandaan yang berjarak ± 6 km

sedangkan jarak dari Kota Surabaya ataupun dari Kota Malang sekitar ± 70 km.

Akses ke Tretes tidaklah sulit karena di sana sering sekali di buat tempat berlibur

bagi keluarga pada musim liburan sekolah tiba oleh karena itu ke Tretes bisa di

tempuh dengan menggunakan Colt L-300 yang banyak tersedia pada Terminal

Pandaan dengan waktu tempuh ± 30 menit.

Tretes merupakan daerah wisata yang terkenal dengan air terjun Kakek

Bodo-nya, yang berada pada ketinggian 865 mdpl. Sedangkan jalur Tretes

merupakan jalur paling aman dan cukup landai sepanjang 20 km ke puncak

Gunung Arjuno dan 18 km ke puncak Gunung Welirang. Jalur ini dikatakan

cukup aman karena setiap hari selalu ramai oleh lalu lintas para penambang

belerang di Gunung Welirang yang hal ini membuat jalur menjadi cukup jelas.

I . 2 .  Rumusan Masalah

Bedasarkan luasan yang ada pada Gunung Arjuno, vegetasi apa  saja

yang dominan serta penyebaran jenis, kerapatan dan kondisi lahan pada

Gunung Arjuno, pertumbuhan vegetasi, keragaman serta komposisi jenis pada

kawasan utara Gunung Arjuno.

Serta menganalisa dan mengetahui tingkat frekwensi, kerapatan,

dominasi, dan Indeks Nilai Penting yang merupakan indikator tingkat penyebaran

dan penguasaan dari jenis-jenis tumbuhan penyusun hutan pada kawasan utara

Gunung Arjuno.
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I . 3 . Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman vegetasi, komposisi

serta jenis di kawasan Utara Gunung Arjuno

I . 4 .  Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai vegetasi yang ada pada Gunung   Arjuno

2. Sebagai acuan dalam kegiatan konservasi pada kawasan utara TAHURA

R. Soeryo

3. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengelola kawasan utara TAHURA

R. Soeryo

I . 5 .  Hipotesis

1. Terdapat beberapa struktur dan komposisi vegetasi hutan alam  pada

kawasan utara Gunung Arjuno.

2. Terdapat beberapa dominasi suatu jenis vegetasi hutan alam pada kawasan

utara Gunung Arjuno.

3. Terdapat beberapa pola penyebaran suatu jenis vegetasi hutan alam pada

kawasan utara Gunung Arjuno.


