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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Hutan Raya (TAHURA)

Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau

bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Adapun kreiteria pertunjukan dan penataan sebagai kawasan taman hutan raya
:

a. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada

kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya

sudah berubah;

b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; dan

c. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan

koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli

Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan

upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan

yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial

budaya (UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo, 2010).

Rencana pengelolaan taman hutan raya sekurang-kurangnya memuat tujuan

pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan kawasan.
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Upaya pengawetan kawasan taman hutan raya dilaksanakan dalam bentuk

kegiatan :

a. Perlindungan dan pengamanan

b. Inventarisasi potensi kawasan

c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan

d. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa. Pembinaan dan

pengembangan bertujuan untuk koleksi.

Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan

taman hutan raya adalah :

a. Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem

b. Merusak keindahan dan gejala alam

c. Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan

d. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan

atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang

berwenang.

Sesuatu kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan

kegiatan yang berakibat terhadap perubahan fungsi kawasan adalah :

a. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan

b. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu,

menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumberdaya alam ke dan

dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsinya, taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk :



6

a. Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar

dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut).

b. Ilmu pengetahuan

c. Pendidikan

d. Kegiatan penunjang budidaya

e. Pariwisata alam dan rekreasi

f. Pelestarian budaya (Yudha, 2010)

2.2 Bentuk Penyebaran atau Distribusi Tumbuhan

Penyebaran atau distribusi tumbuhan dalam suatu populasi bisa bermacam-

macam, pada umumnya memperlihatkan tiga pola penyebaran, yaitu

a. Penyebaran secara acak , jarang terdapat di alam. Penyebaran ini biasanya

terjadi apabila faktor lingkungan sangat beragam untuk seluruh daerah dimana

populasi berada, selain itu tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari

organisme tersebut. Dalam tumbuhan ada bentuk-bentuk organ tertentu yang

menunjang untuk terjadinya pengelompkan tumbuhan.

b. Penyebaran secara merata, umumnya terdapat pada tumbuhan. Penyebaran

semacam ini terjadi apabila ada persaingan yang kuat antara individu-individu

dalam populasi tersebut. Pada tumbuhan misalnya persaingan untuk

mendapatkan nutrisi dan ruang.

c. Penyebaran secara berkelompok, adalah yang paling umum di alam, terutama

untuk hewan. Pengelompokan ini disebabkan oleh berbagai hal:

a. Respon dari organisme terhadap perbedaan habitat secara lokal
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b. Respon dari organisme terhadap perubahan cuaca musiman akibat dari

cara atau proses reproduksi atau regenerasi (Maulana, 2010).

Pola adalah distribusi menurut ruang. Data pola penyebaran tumbuhan dapat

memberi nilai tambah pada data densitas dari suatu spesies tumbuhan. Pola

penyebaran tumbuhan dalam suatu wilayah dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu:

a. Acak : Pola peneyebaran secara acak dapat dilihat jika jarak , lokasi,

sembarang tumbuhan tidak mempunyai arah dan posisi terhadap lokasi spesies

yang sama.

b. Mengelompok : Pola penyebaran mengelompok (Agregated atau

undispersed), menunjukan bahwa hadirnya suatu tumbuhan akan memberikan

indikasi untuk menemukan tumbuhan yang sejenis. Anggota tumbuhan yang

ditemukan lebih banyak ditemukan secara mengelompok dikarenakan ada

beberapa alasan :

- Reproduksi tumbuhan yang menggunkan ruuner atau rimpang.

- Reproduksi tumbuhan yang menggunakan biji cenderung jatuh di sekitar

induk.

- Lingkungan / habitat mikro pada tiap spesies yang mempunyai kesamanan

pada anggota spesies. Habitat dikatakan homogen pada lingkungan makro,

namun pada lingkungan mikro sangat berbeda. Mikrositus yang paling

cocok untuk suatu spesies cenderung ditempati lebih padat untuk spsies

yang sama.
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c. Teratur Pola penyebaran teratur jika secara reguler dapat ditemui pada

perkebunan, agricultur yang lebih diutamakan efektifitas dan efisiensi lahan

(Anonymous, 2012).

2.3 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana Miq.)

Klasifikasi:

Kingdom Plantae

Divisio Magnoliophyta

Classis Magnoliopsida

Ordo Casuarinales

Familia Casuarinaceae

Genus Casuarina

Species Casuarina junghuniana Miq. (J.R & G. Forst.).

2.3.1 Deskripsi Tanaman

a) Habitus

Tanaman cemara gunung merupakan habitus perdu dengan tinggi kira-kira 15-

20 m.

b) Morfologi Secara Umum

- Daun (Follium) : Daun pada cemara gunung seperti menjari segitiga, dan

memiliki warna hijau tua pekat. Pada permukaan daun seperti terdapat serat
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lilin,sehingga ketika daun cemara gunung ini terkena air seperti tidak basah

namun basah pada seluruh daunnya. Kemudian daun juga memiliki klorofil a

dan b yang memberi warna hijau peka pada daun cemara gunung.

- Batang (Caullis) : Batang pada kelompok atau sub kelas dari casuarina

Junghuhniana. Miq. memiliki sifat kasar bersisik. Batang cemara gunung

tegak dan berkayu. Meliki percabangan dan memiliki tingggi yang tak

terbatas namun rata-rata tinggi cemara ini sangat menjulang.

- Akar : Akar kelompok casuarina juga mampu menahan arah pertumbuhan

dan perkembangan tubuh atau badan pohon,hingga ke arah miring.seprti

pada pegunungan hutan tropis yang mampu merekat pada bebatuan dan

tanah kerikil. Akar kelompok casuarina beitu kuat hingga mampu bertahan.

- Bunga : Bunga berkelamin tunggal. Silinder atau sedikit clavate Jantan

perbungaan spike, 3-8 cm, ditanggung pada puncak dari branchlet gugur;

selubung bracts luar berbulu. Betina3 perbungaan di axil daun skala pada

permanen tunas, berbentuk kerucut, ellipsoid, truncate, 1-2 cm, kemerahan;

bracts 18–20 bersambung, luas obtriangular; bracteoles lonjong – obovate,

bulat atau sangat tumpul, tebal, 5-6 x 2,5 – 3 mm. Infructescence struktur

kayu conelike. Buah abu-abu atau kuning-coklat bersayap kacang (Samara),

kecil, dan 4-5 mm lebar 2-3 mm termasuk sayap. (Irwanto, 2006).

c) Manfaat

Manfaat dari kelompok C. junghuhniana. Miq. atau cemara gunung ini antara

lain sebagai tanaman hias yang biasanya d tanam di depan rumah atau sebagai
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penghias tata kota,agar terlihat hijau terkadang di gunakan sebagai perayaan besar

seperti hari natal yang digunakan sebagai pohon natal bagi umat kristiani. cemara

gunung termasuk yang tertinggi di antara spesies kayu bakar. Serat: kayu adalah

bahan baku yang cocok untuk pulp kraft. Kayu: Sangat keras, coklat kemerahan kayu,

rentan terhadap pemisahan. Di Thailand, itu adalah sumber populer dari tumpukan

konstruksi dan untuk perangkap ikan (Pratiwi dkk, 2012).

2.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persebaran Tumbuhan

Keanekaragaman flora di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di

wilayah itu. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis,

dimana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan hanya dapat tumbuh di daerah

yang dingin dan lembab. Dukungan kondisi suatu wilayah terhadap keberadaan flora

berupa faktor fisik (abiotik). Yang termasuk faktor fisik (abiotik) adalah iklim (suhu,

kelembaban udara, angin), air, tanah, dan ketinggian.

a. Iklim

Faktor iklim termasuk di dalamnya keadaan suhu, kelembaban udara dan

angin sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap mahluk di dunia.

Faktor suhu udara berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan

fisik tumbuhan. Sinar matahari sangat diperlukan bagi tumbuhan hijau untuk

proses fotosintesa. Kelembaban udara berpengaruh pula terhadap

pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin berguna untuk proses

penyerbukan. Faktor iklim yang berbeda-beda pada suatu wilayah
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menyebabkan jenis tumbuhan berbeda. Tanaman di daerah tropis, banyak

jenisnya, subur dan selalu hijau sepanjang tahun karena bermodalkan curah

hujan yang tinggi dan cukup sinar matahari. Berbeda dengan tanaman di

daerah yang beriklim sedang, ragam tumbuhannya tidak sebanyak di daerah

tropis yang kaya sinar matahari, di sana banyak ditemui pohon berkayu keras

dan berdaun jarum. Daerah Gurun yang beriklim panas dan kurang curah

hujan, hanya sedikit tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri, seperti

misalnya pohon Kaktus dapat tumbuh subur, karena mempunyai persediaan

air dalam batangnya.

b. Tanah

Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi

pertumbuhan flora di dunia. Kadar kimiawi berpengaruh terhadap tingkat

kesuburan tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara

di dalam tanah sehingga memungkinkan akar tanaman dapat bernafas dengan

baik. Keadaan tekstur tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air.

Suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar serta kondisi air di dalam

tanah. Komposisi tanah umumnya terdiri dari bahan mineral anorganik (70%-

90%), bahan organik (1%-15%), udara dan air (0-9%). Hal-hal di atas

menunjukkan betapa pentingnya faktor tanah bagi pertumbuhan tanaman.

Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan jenis dan keanekaragaman

tumbuhan yang dapat hidup di suatu wilayah.

c. Air
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Air mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan karena

dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan

dari dalam tanah.  Adanya air tergantung dari curah hujan dan curah hujan

sangat tergantung dari iklim di daerah yang bersangkutan. Jenis flora di suatu

wilayah sangat berpengaruh pada banyaknya curah hujan di wilayah tersebut.

Flora di daerah yang kurang curah hujannya keanekaragaman tumbuhannya

kurang dibandingkan dengan flora di daerah yang banyak curah hujannya.

d. Tinggi rendahnya permukaan bumi

Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggiannya

dari permukaan laut (elevasi), misalnya ketinggian tempat 1500 m berarti

tempat tersebut berada pada 1500 m di atas permukaan laut. Semakin tinggi

suatu daerah semakin dingin suhu di daerah tersebut. Demikian juga

sebaliknya bila lebih rendah berarti suhu udara di daerah tersebut lebih panas.

Setiap naik 100 meter suhu udara rata-rata turun sekitar 0,5 derajat Celcius.

Jadi semakin rendah suatu daerah semakin panas daerah tersebut, dan

sebaliknya semakin tinggi suatu daerah semakin dingin daerah tersebut. Oleh

sebab itu, ketinggian permukaan bumi besar pengaruhnya terhadap jenis dan

persebaran tumbuhan. Daerah yang suhu udaranya lembab, basah di daerah

tropis, tanamannya lebih subur dari pada daerah yang suhunya panas dan

kering (Christanto, 2009)
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