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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Hutan Pendidikan 

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh – 

tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku –pakuan, rumput, 

jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan 

berfungsi sebagai penampung karbondioksida ( carbon dioxidesink ), habitat 

hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah 

satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan 

yang tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah 

tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupundi 

pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. 

Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, 

pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur – unsur 

yang meliputi : 

a. Suatu kesatuan ekosistem 

b. Berupa hamparan lahan 

c. Berisi sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

d. Mampu memberi manfaat secara lestari. 



7 
 

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, 

merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling 

ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai 

subekosistem global menempatkan posisi penting sebagai paru – paru dunia 

(Anonim, 2014). 

Sedangkan menurut (Arido, 2013), hutan merupakan kumpulan 

pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh – tumbuhan memanjat dengan 

bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di 

bumi ini. Dari sudut pandang orang ekonomi, hutan merupakan tempat 

penanaman modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk 

Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sedangkan bagi para ilmuan, hutan menjadi 

sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu. Ahli silvikultur mempunyai 

pandangan yang berbeda dengan ahli manajemen hutan atau ahli ekologi atau 

ahli ilmu – ilmu lainnya. Menurut ahli silvika, hutan merupakan suatu 

asosiasi dari tumbuh – tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon – 

pohon atau vegetasi berkayu yang mempunyai areal luas. Sedangkan ahli 

ekologi mengartikan hutan itu ialah suatu masyarakat tumbuh – tumbuhan 

yang dikuasai pohon – pohonan yang mempunyai keadaan lingkungan yang 

berbeda dari lingkungan sekitarnya. Menurut saya, hutan ialah kumpulan dari 

masyarakat/ vegetasi tumbuh – tumbuhan yang didominasi oleh pohon – 

pohonan yang terbentang pada suatu areal yang cukup luas dan mampu 

menciptakan suatu iklim tertentu yang berbeda dengan areal sekitarnya. 
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Hutan dibedakan menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan 

produksi, dan hutan konservasi. Dalam BAB II Pasal 8 UU No. 41/1999 

tentang kehutanan disebutkan bahwa selain fungsi di atas, kawasan hutan 

dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus. Salah satu 

yang termasuk dalam  kawasan hutan dengan tujuan khusus adalah hutan 

pendidikan dan pelatihan, selanjutnya disebut hutan diklat. 

Surat keputusan KAPUSDIKLAT KEHUTANAN No. 

199/KPTS/DIK-I/XII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan hutan 

diklat menyebutkan tujuan pengelolaan hutan diklat adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana pengembangan sistem pengembangan dan sistem pelatihan 

serta penyuluhan, penelitian dan pengembangan kehutanan. 

2. Sebagai satu unit percontohan dari pelaksanaan kegiatan di bidang 

kehutanan serta sistem pengelolaan hutan dalam skala miniatur mulai 

dariperencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengembangan, dan 

pengadministrasian di bidang kehutanan. 

3. Sebagai salah satu unit untuk kegiatan pembinaan dan pengembanagan 

masyarakat di sekitar hutan diklat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijaksanaan dalam 

pengelolaan hutan diklat sebagai berikut : 

1. Mengembangkan dan membina hutan diklat sehingga dapat berfungsi 

optimal baik bagi penyelanggara, peserta diklat maupun masyarakat 

sekitarnya. 
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2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian 

alam dan lingkungan. 

3. Meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan 

pengembanagan, penyuluhan pembangunan kehutanan, serta kerjasama 

kediklatan yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak 

terkait dalam pengelolaan hutan diklat dalam bentuk kemitraan sesuai 

dengan perturan perundangan yang berlaku. 

1.2 Hutan Pendidikan Bambu 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki luas 

hutan yang besar baik itu hutan lindung dan hutan industri, hendaknya 

dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat dijadikan sarana 

edukasi. Dalam pemanfaatan dan pengembangan hutan sebagai sarana 

edukasi hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh 

pemerintah, agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Menurut Wawan 

Ridwan (2000) dalam Jamin (2010), ada empat sasaran dalam 

pemanfaatan dan pengembangan hutan yaitu : 

1. Membina keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam 

sekitarnya, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang dalam 

jangka waktu yang panjang. 

2. Melestarikan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi 

mendatang dalam jangka panjang. 

3. Mencegah kemerosotan mutu lingkungan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup manusia indonesia. 
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4. Membimbing manusia indonesia dari posisi perusak lingkungan menjadi 

pemina lingkungan. 

Bambu sebagai salah satu pohon yang banyak tumbuh di 

Indonesia, kegunaanya banyak sekali seperti menahan tanah dan erosi, 

tanah longsor, banjir, bahan baku keperluan rumah tangga, bahan baku 

kerajinan yang mampu mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta sebagai 

obyek dan daya tarik wisata serta sarana pendidikan (Jamin, 

2010).Menurut Wijaya dkk, 2004, bambu merupakan produk hasil hutan 

non kayu yang telah dikenal bahkan sangat dekat dengan kehidupan 

masyarakat umum karena pertumbuhannya ada di sekeliling kehidupan 

masyarakat. Bambu termasuk tanaman bamboidae anggota subfamilia 

rumput, memiliki keanekaragaman jenis bambu di dunia sekitar 1250 – 

1500 jenis, sedangkan indonesia memiliki hanya 10% sekitar 154 jenis 

bambu. 

1.3 Bambu 

2.3.1 Ekologi 

Bambu sebagai salah satu tumbuhan daerah tropis dan subtropis. 

Termasuk dalam divisi Spermatophyta, subdevisi Angiospermae, klas 

Monocotyledoneae, ordo Graminales, family Graminae, sub family 

Bambusoideae. 

Secara alami bambu dapat tumbuh pada hutan primer maupun 

hutan sekunder (bekas perladangan dan belukar). Pada umumnya bambu 
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menghendaki tanah subur. Yang menjadi syarat penting tempat tumbuhnya 

bambu adalah curah hujan yang cukup, minimal 1000 mm/tahun. 

Tanaman bambu dapat tumbuh mulai dari 0 - 1500 m dari 

permukaan laut, bahkan jenis – jenis yang berbatang kecil dijumpai 

tumbuh pada ketinggian antara 2000 – 3750 m dari atas permukaan laut. 

Pada ketinggian 3750 m dari atas permukaan laut, habitusnya berbentuk 

rumput (Rostini Sitorus, 1997).  

2.3.2 Penyebaran 

Daerah penyebaran bambu secara geografis meliputi Negara India, 

Srilanka, China, Chili, Usa, Eropa, Indo-Burma, Malaya, Andaman, 

Philipina, Papua New Guinea dan Amerika Selatan. Dari seluruh wilayah 

penghasil bambu tersebut, ternyata wilayah tropika di Asia merupakan 

penghasil jenis bambu komersial. 

Sampai saat ini penyebaran bambu di Indonesia belum diketahui 

secara pasti. Permasalahannya adalah tidak semuanya jenis bambu dapat 

digunakan untuk menghasilkan produk yang spesifik sehinga meberi nilai 

ekonomi. Walau begitu bambu tetap merupakan tanaman serbaguna. 

Jenis bambu komersial yang terdapat di Indonesia yaitu bambu 

Blumeana, Dendrocalamus asper, Gigantcholoa apus, Bambusa vulgaris, 

G. pseudoanendinaceae, G. balui, G. atter, G. Scortechinii, 

Schizostachyum zollingeri (Gunardja, 1995).  
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2.3.3 Fungsi dan Manfaat Bambu 

Dalam kongres Internasional bambu ke IV di Ubud bali bulan juni 

1995 telah dirumuskan 6 aspek yang merupakan rekomendasi bagi upaya – 

upaya penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bambu di dunia yang 

meliputi : (1) aspek penanaman dan produksi bambu (cultivation and 

production); (2) aspek konservasi dan keanekaragaman hayati 

(conservation and biodiversity); (3) aspek sosial ekonomi (socio 

economics); (4) aspek bambu dalam pembangunan dan peranan LSM 

(bamboo in development and NGO); (5) aspek tekhnologi pasca panen 

(post harvest technology); (6) aspek bambu untuk perumahan (bamboo for 

hausing). 

Bambu merupakan suatu ekosistem yang unik dengan fungsi 

bermacam macam dan terdiri dari : 

- Fungsi hidrologis 

Fungsi hidrologis yaitu menjaga ketersediaan sumber air tanah, sebagai 

penahan erosi guna mencegah bahaya banjir, serta mempertahankan 

kelestarian lingkugan hidup. 

- Fungsi ekonomis 

Fungsi ekonomis yaitu sebagai sumber bahan bangunan (tiang rumah, atap 

rumah dan dinding rumah), bahkan kerajinan tangan, makanan, obat – 

obatan dan bahan selulosa pembuat kertas serta produk ekonomis lainnya. 

- Fungsi sosial 
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Fungsi sosial ini berupa pemberian cuma – cuma bagi yang 

membutuhkannya, hal ini dapat dilihat di daerah pedesaan. 

- Fungsi pertahanan 

Fungsi pertahanan ini dapat dikatakan sangat tradisional dan bersifat 

historis, yang dialami masyarakat pada zaman penjajahan. 

Bambu diklasifikasi atas tiga jenis yaitu jenis bambu besar, bambu 

sedang dan bambu kecil. Yang termasuk jenis bambu besar adalah bambu 

apus (Gigantocholoa apus (Schult. f.) Kurz), bambu ater (Gigantocholoa 

atter (Hassk.) Kurz) dan bambu hitam (Gigantocholo atroviolaceae 

(Widjaja.) Kurz), jenis bambu sedang adalah bambu – bambu galah 

(Bambusa sp.) dan bambu duri (Bambusa blumeana (Schult. f.) Kurz), 

sedangkan jenis bambu kecil adalah bambu buluh dan jenis – jenis bambu 

hutan lainnya seperti heluang, heso dan gurung (Anonim, 1996).  

Nur Belian V. A. dan Estu Rahayu (1995) menyatakan bahwa 

secara garis besar pemanfaatan batang bambu dapat dipisahkan ke dalam 

dua golongan : 

1. Berdasarkan bentuk bahan baku, yaitu bambu yang masih dalam keadaan 

bulat, bambu yang dibelah, gabungan bambu bulat dan bambu belah, serta 

serat bambu. 

2. Berdasrkan penggunaan akhir, yaitu utuk kontruksi dan nonkontruksi. 

Batang bambu yang masih dalam keadaan bulat dapat 

dimanfaatkan untuk komponen banguan rumah, seperti dinding, atap 

rumah, lantai, pintu, jendela dan tiang, juga sebagai komponen kontruksi 
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jembatan, pipa saluran air dan sebagainya. Batang bambu yang sudah 

dibelah banyak dimanfaatkan untuk industri kerajinan dalam bentuk 

anyaman atau ukiran untuk keperluan hiasan, perabot rumah tangga dan 

lain – lain.  

Batang bambu bulat dan belah banyak dimanfaatkan untuk industri 

furniture, seperti meja, kursi,lemari, rak dan tempat tidur. Bambu dalam 

bentuk serat dapat dimanfaatkan dalam bentuk pulp dan kertas. 

Pembagian berdasarkan penggunaan akhir ke dalam kontruksi dan 

nonkontruksi disebabkan oleh banyaknya penggunaan bambu dibidang 

kontruksi. Di Indonesia sekitar 80% dimanfaatkan dalam bentuk lain 

seperti kerajinan, furniture, choistick, industri pulp dan kertas, serta 

keperluan lainnya. 

Pulp bambu digunakan untuk membuat kertas tulis , kertas cetak 

dan kertas bungkus yang berkualitas tinggi. Jeis bambu yang dapat 

digunakan untuk membuat pulp dan kertas antar lain bambu batu, bambu 

duri, bambu kuning dan bambu pagar (Yap Fachrizal, 1983).  

Pemanfaatan yang dihasilkan dari komoditas bambu, mulai dari 

perabotan rumah tangga, alat – alat dapur dan kerajinan, bahan bangunan 

serta alat – alat lainnya yang sederhana sampai dengan industri bambu 

lapis, laminasi bambu, maupun industri kertas yang sudah modern. 
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2.4 Pentingnya Hutan Pendidikan 

2.4.1 Sisi Akademik 

Menurut Bachray, (2015), hutan digunakan sebagai sarana belajar 

bagi manusia termasuk mahasiswa kehutanan, hutan memberikan 

pengetahuan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan ekosistem dan makhluk 

hidup lain dapat dipelajari. 

Sedangkan menurut Yuli, (2014), disebutkan bahwa di dalam hutan 

terdapat berbagai jenis satwa yang dapat dijadikan berbagai studi riset dan 

untuk keperluan studi lainnya. Hutan adalah salah satu sumber studi yang 

sangat diminati oleh berbagai pakar ekosistem. 

Kawasan hutan kota memiliki fungsi ilmu pengetahuan, pendidikan, 

dan rekreasi. Sebagaimana yang tertulis dalam PP No. 63 Tahun 2002 Pasal 

27,  hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan (1) parawisata alam, 

reaksi, dan atau olahraga; (2) penelitian dan pengembangan; (2) pendidikan; 

(4) kelestarian plasma nutfah; dan (5) budidaya hasil hutan bukan kayu. Jadi 

pengunjung dapat memasuki wilayah ini dengan kondisi tertentu baik untuk 

tujuan sumber inspirasi, pendidikan, kultural, maupun rekreasi. 

Hutan kota dengan aneka vegetasi dan satwa yang mengandung nilai 

– nilai ilmiah sehingga dapat menjadi laboraturium hidup untuk sarana 

penelitian dan pendidikan, khususnya pendidikan berwawasan lingkungan. 

Siswa diharapkan akan lebih mudah berkonsentrasi ketika belajar dalam 

lingkungan hutan kota yang bersuasana nyaman dan sejuk. Suasana tersebut 

bisa mengurangi ketegangan saraf (stress) siswa dan guru ketika proses 
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belajar mengajar sedang berlangsung. Kicauan dan tarian burung pun akan 

menghilangkan kejemuan (Dahlan, 1992). Dengan demikian penyampaian 

informasipun akan lebih efektif. 

Masalah lingkungan hidup yang dapat diangkat sebagai topik 

pelajaran sangat beragam. Semua yang ada di hutan kota dapat dijadikan 

obyek pembelajaran. Berbagai obyek yang tersaji di hutan kota dapat dilihat 

dan diamatisecara langsung sehingga mampu memberikan pemahaman yang 

lebih baik pada peserta didik.  

Adapun obyek – obyek yang bisa dipelajari di hutan kota antara lain : 

1. Berbagi jenis tumbuhan dan manfaatnya. 

2. Berbagai jenis hewan dan manfaatnya. 

3. Ekosistem hutan kota. 

4. Bentuk dan struktur hutan kota. 

5. Berbagai manfaat hutan kota. 

6. Biodiversitas. 

7. Dan lain – lain. 

Agar fungsi hutan sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup lebih 

efektif, maka perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan oleh 

pemerintah dan masyarakat. Salah satunya ialah melalui pengadaan fasilitas 

pendidikan, seperti laboraturium,gudang penyimpanan bibit, wisata alam 

flora dan fauna, tempat konservasi alam, dan lain – lain (Santoso, 2010). 

Yang jika dikolaborasikan aka membentuk suatu science centre yang 

fungsinya difokuskan sebagai sarana pendidikan berwawasan lingkungan 
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(Andrean dkk, 2010). Melalui science centre,tujuan peningkatan kualitas 

pendidikan guna menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkualitas 

akan dapat tercapai. Apalagi jika pada tempat tersebut terdapat beberapa 

fasilitas pendididkan, seperti ruang perpustakaan, ruang komputer, 

laboraturium, ruang bermain, panggung, ruang baca, outbond, dan ruang 

ketahanan pangan. 

Hal yang tak boleh dilupakan dalan pengelolaan dan pengembangan 

hutan kota sebagai sarana pendidikan ialah pengadaan petugas pengelola 

serta jasa informasi dan interpretasi. Jasa informasi yang dimaksud disini 

ialah informasi – informasi mengenai nama daerah maupun nama ilmiah 

dari nama spesies hewan dan tumbuhan. Berat, umur, dan lain – lain 

(Soejoto, 1996). Namun pendekatan informasi saja belum cukup menunjang 

pendidikan lingkungan (Hening dan Pahan, 1991). 

Informasi –informasi di hutan kota harus diinterpretasikan, baik 

dalam bentuk selebaran, buku saku, ataupun melalui keterangan – 

keteranagan yang diberikan petugas interpretasi. Interpretasi memuat status 

spesies dihabitatnya, manfaat bagi kehidupan, jenis makanan, dan lain – lain 

(Soejoto, 1996). Interpretasi pada dasarnya adalah komonikasi antara 

gagasan dan nilai. Tilden (1957) mendefinisikan interpretasi sebagai 

“kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui arti dan hubungan 

melalui pengalaman secara langsung, dan melalui media ilustratif, dan tidak 

melalui informasi fakta”. 
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Sebagai bagian dari pendidikan lingkungan, kegiatan interpretasi 

dihadapkan pada tantangan yang tinggi untuk menginterpretasikan 

bagaimana sumberdaya hayati di hutan kota dapat menyumbangkan 

pemahaman kepada peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, para 

pengelola hutan juga perlu memberikan pedoman prinsip – prinsip dan nilai 

dari pengelolaan hutan kota kepada para pengunjung, serta mengajak 

mereka berpatisipasi di dalamnya. Partisipasi pengunjung secara langsung 

pada semua kegiatan berwawasan lingkungan yang dilakukan di hutan kota 

akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman pengunjung tentang 

lingkungan (Lestari, 2011). 

2.4.2 Sisi Sosial Ekonomi 

Manfaat hutan salah satunya dibidang ekonomi Negara dengan hasil 

kayunya sebagai bahan baku atau bahan dasar industri yang berbasis kayu, 

kayu sebagai bahan bangunan, furniture, dan lain – lain yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. 

Pengelolaan sumberdaya hutan harus bergantung pada tiga pilar yaitu 

ekonomi, ekologi dan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola hutan 

yang ideal tidak cukup dilandasi dengan pembangunan aspek ekonomi dan 

ekologi saja, tetapi aspek sosial budaya ditingkat lokal juga perlu 

diperhatikan agar tercapai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan 

yang lestari dan berkelanjuatan (Anonim, 2015a). 

Pada umumnya telah dikenal masyarakat luas dan dalam kontruksi 

tidak disadari masyarakat lebih memilih bambu, seperti untuk tiang 
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penyangga gedung bertingkat apabila dalam pembangunan/pengecatan, 

karena mudah diperoleh, murah dan ukuran lebih panjang dengan kekuatan 

yang mampu menjamin kekokohan penyangga. 

Bambu Center pusat studi ilmu tekhnik UGM melalui program 

magister tekhnologi bahan bangunan dan Perhimpunan Pencinta Bambu 

Indonesia (PERBINDO) Yogyakarta, telah melakukan berbagai penelitian 

tentang pemanfaatan bambu bagi kontruksi bangunan tahan gempa, serta 

rancangan perumahan rumah sangat sederhana, yang menggunakan bahan 

baku tiang, dinding, kuda – kuda dan atap. 

Pengembangan wirausaha Indonesia terus digerakkan dan mendapat 

perhatian banyak kalangan di luar Maluku dengan fokus pola kerajinan 

tangan. Salah satu bahan baku yang melimpah ruah, murah dan mudah 

diperoleh adalah bambu, sehingga tidak merupakan kendala dan bahkan 

industri kerajinan tangan di luar Maluku memiliki nilai persaingan yang 

tinggi.  

Kendala produk kerajinan berbasis bambu adalah keawetan bambu 

yang rendah, sehingga untuk meningkatkan nilai pakai dan kualitas produk, 

telah dilakukan pengawetan bambu setelah dimanfaatkan. Aneka bentuk 

kerajinan mulai dari kebutuhan rumah tangga, cindera mata, perdaganagan 

dan industri telah banyak diperkenalkan di pasaran (Tan, 2014). 

Menurut Yuliarti (2009), tekanan penduduk dan ekonomi yang 

semakin besar mengakibatkan hasil hutan semakin intensif, gangguan 
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terhadap hutan semakin besar sehingga fungsi hutan juga berubah, beberapa 

fungsi hutan dan manfaatnya bagi manusia dan kehidupan lainnya :  

1. Penghasil Kayu Bangunan 

Di hutan tumbuh beraneka spesies pohon yang menghasilkan kayu 

dengan berbagai ukuran dan kualitas yang dapat digunakan untuk bahan 

bangunan yang tinggi. 

 

 

2. Sumber Hasil Hutan Non – Kayu 

Tingkat biodeversiatas hutan alami sangat tinggi dan memberikan 

banyak manfaat bagi manusia yang tinggal di sekelililng hutan. Selain 

kayu bangunan, hutan juga menghasilkan beraneka hasil yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat – obatan, sayuran dan keperluan rumah 

tangga lainnya. 

3. Cadangan Karbon 

Salah satu fungsi hutan yang penting adalah sebagai cadangan karbon 

disimpanalam bentuk biomassa vegetasinya. Alih fungsi/ guna lahan 

hutan mengakibatkan peningkatan emisi karbon dioksida di 

atmosferyang berasal dari pembakaran dan peningkatan meneralisasi 

bahan organik tanah selama pembukaan lahan serta berkurangnya 

vegetasi sebagai sumber karbon. 

 

 



21 

4. Habitat Bagi Fauna

Hutan merupakan habitat penting bagi aneka flora dan fauna.

Konservasi hutan menjadi bentuk penggunaan lahan lainnya akan

menurunkan populasi flora dan fauna yang sensitif sehingga tingkat

keanekaragaman hayati berkurang.

5. Sumber Tambang dan Mineral Berharga Lainnya

Di bawah hutan sering terdapat barang mineral berharga yang

merupakan bahan tambang yang bermanfaat bagi kebutuhan hidup.

6. Lahan

Hutan menempati ruang dalam bumi yang terdiri dari komponen tanah,

hidrologi, udara atau atmosfer, iklim yang dunamakan lahan. Lahan

sangat bermanfaat untuk kepentingan manusia dan bernilai ekonomi

tinggi.

7. Hiburan

Hutan digunakan sebagai tempat hiburan dan tempat wisata yang

merupakan sumber pendapatan daerah (Yuliarti, 2009).

2.4.3 Konservasi 

Data CIFOR telah memperkirakan hutan Indonesia 3,8 juta Ha setiap 

tahun musnah akibat penebangan. Memperhatikan kondisi demikian, berarti 

pemerintah perlu melakukan kebijakan jangka pendek untuk 

menyelamatkan sumber daya alam hutan serta menjaga keseimbangan 

ekosistem, ekologi hutan dan plasma nutfah sertamengatasi kekeringan dan 

kerusakan habitat sumber daya alam yang ada. Langkah bijaksana yang 
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dapat diambildalam jangka waktu pendek terutama untuk melindungi DAS 

adalah dengan menggunakan bambu sebagai tanaman untuk penghijauan 

karena memiliki pertumbuhan sangat cepat, investasi kecil, tidak 

membutuhkan perawatan khusus, dalam usia 3 – 5 tahun telah memperoleh 

pertumbuhan mantap dan dapat dipanen setiap tahun. Selain itu dapat 

dilakukan penanaman campuran secara silang dengan tanaman berkayu 

(pohon) untuk tujuan pemulihan fungsi hutan kembali dalam jangka pendek. 

Utthan Centre dalam upaya konservasi pada lahan bekas 

penambangan batu di India melakukan penanaman hutan bambu seluas 106 

Ha, ternyata dalam waktu 4 tahun permukaan air bawah tanah meningkat 

6,3 meter dan seluruh areal penanaman menghijau serta memberi pekerjaan 

kepada sekitar 80% penduduk setempat dan menambah pendapatan 

masyarakat melalui industri kerajinan bambu (Tewari, 1980). 

Hasil studi akademi Bejing dan Xu Xiaogoing, melakukan 

inventarisasi dan perencanaan hutan dengan melakukan studi banding hutan 

pinus dan bambu pada das ternyata bambu menambah 240% air bawah 

tanah lebih besar dibandingkan hutan pinus (Bareis, 1998). 

Bambu sebagai pilihan utama untuk reboisasi pada daerah aliran 

sungai terutama lokasi sumber tangkapan air, karena memiliki kemampuan 

mempengaruhi retensi air dalam lapisan top soil yang mampu meningkatkan 

aliran air bawah tanah sangat nyata. 

China selain pertimbangan nilai konservasi bambu untuk 

kepentingan sumber air dan irigasi terdapat perhitungan ekonomis yang 
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memiliki nilai komersial tinggi, didukung nilai adat dan budaya telah 

melakukan penanaman hutan bambu seluas 4,3 juta Ha yang mampu 

menghasilkan bambu sebanyak 14,2 juta ton/tahun. Kondisi hutan bambu di 

China telah mencapai 3% dari total hutan dan telah berhasil memberi 

kontribusi sekitar 25% dari total ekspor sebesar US $2,8 Milyar (SFA, 

1999). 

Suksesnya penanaman bambu di Asia lainnya, memberikan 

dorongan strategi Indonesia untuk melakukan gebrakan secara Nasional 

untuk menyelamatkan sumber daya alam hutan khususnya daerah aliran 

sungai dan sumber tangkapan air dalam jangka pendek, sehingga ancaman 

kekeringan yang diprediksi dengan efek pemanasan global dapat diatasi 

dengan menggunakan bambu sebagai tumbuhan yang perlu mendapat 

perhatian untuk reboisai. Bambu dan manfaatnya sudah diperkenalakan di 

Indonesia sejak tahun 1995, namun pertimbangan ekploitasi kayu lebih 

mendapat perhatian utama karena memiliki nilai komersial dipertimbangkan 

lebih tinggi dari bambu (Tan, 2014). 

The International Union For Corservation Of Nature And Natural 

Reseorces mengemukakan konservasi adalah usaha manusia untuk 

memanfaatkan biosphere dengan perusahaan memberikan hasil yang besar 

dan lestari untuk generasi kini dan mendatang. Adapun tujuan konservasi 

adalah : 

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologi yang tetap mendukung 

suatu kehidupan. 
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2. Melindungi keanekaragaman hayati. 

3. Menjamin kelestarian spesies dan ekosistemnya. 

Selanjutnya Sulthoni (2007) mengatakan konservasi adalah sebagai 

kawasan yang dilindungi karena memiliki ciri tertentu dari kawasan 

tersebut.  

Adapun ciri kawasan konservasi itu adalah : 

1. Keunikan ekosistemnya, 

2. Adanya sumberdaya fauna yang telah terancam kepunahannya, 

3. Keanekaragaman flora dan fauna, 

4. Panorama atau ciri geofisik yang memiliki nilai estetika dan  

karena fungsi hidropologi kawasan. 

Berikut uraian tentang pentingnya hutan bagi konservasi adalah : 

1. Hutan Menyediakan Udara Bersih 

Udara terasa segar karena oksigen yang dihasilkan oleh pepohonan yang 

ada di dalam hutan melalui proses fotosintesis. Pepohonan di hutan pun 

mengeluarkan uap air sehingga kelembaban udara tetap terjaga. Di 

samping itu, pepohonan huta juga menyerap karbon dioksida yang 

berbahaya apabila dihirup secara berlebihan oleh manusia. Karbon 

dioksida berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti asap kendaraan 

bermotor, asap pabrik, proses pernapasan manusia, dan hasil kegiatan 

rumah tangga. Dengan adanya hutan maka udara di bumi menjadi bersih 

dan segar. Sebaliknya, rusaknya hutan mengakibatkan produksi oksigen 
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bagi atmosfer jauh berkurang, dan konsentrasi karbon dioksida semakin 

bertambah sehingga suhu bumi semakin panas. 

2. Hutan Menyediakan Sumber Air Bersih 

Beberapa sumber menyatakan bahwa walaupun ketersediaan air di dunia 

melimpah, namun air yang dapat di konsumsi oleh manusia untuk 

keperluan minum 5%, sedangkan sisanya adalah air laut .Begitupun 

walaupun volume air di udara yang jatuh sebagai hujan cukup 

melimpah, namun ketika hujan mencapai permukaan bumi, yang 

menjadi aliran mantap hanya 25% saja, dan hampir tiga perempatnya 

terbuang ke laut. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya 

keberadaan hutan sebagai penyimpanan air dan menjaganya di dalam 

tanah sebagai persediaan air bagi manusia. Pengrusakan hutan turut serta 

dalam menambah berkurangnya ketersediaan sumber air bersih. Bila 

keberadaan hutan tidak dijaga dan dilestarikan, maka kerisis air bersih 

akan di alami oleh kita. 

3. Hutan Mencegah Banjir dan Erosi 

Akar- akar di hutan dapat menyimpan air di saat kemarau dan mencegah 

banjir pada musim penghujan. Akibatnya banjir dan tanah longor dapat 

dikendalikan.  Hal ini di karenakan hutan memiliki kemampuan besar  

dalam menyerap dan menyimpan air hujan.Jika tidak ada hutan, air 

hujan akan langsung di alirkan di permukaan tanah sehingga terjadi 

longsor begitupun debit air pada sungai akan meningkat dengan drastis 

sehingga terjadi banjir. Sebaliknya jika ada hutan, air hujan akan 
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terperangkap  oleh serasa yang banyak terdapat di permukaan tanah 

hutan, kemudian terserap oleh pori-pori tanah. Ketika musim kemarau, 

air yang terserap menjadi cadangan air tanah akan di alirkan sedikit-

sedikit melalui mata air dan mengalir sebagai sungai, sehingga tidak 

terjadi kekeringan. 

4. Hutan Menahan Ilustrasi Air Laut 

Didaerah pesisir pantai, hutan penahan masuknya air asin ke daratan 

(intrusi). Ini sangat penting untuk mendukung usaha pertanian di daerah 

pantai. Masuknya air laut kedaratan akan mengakibatkan semakin 

berkurangnya air bersih karena air tanah sudah terkontaminasi dengan 

air laut yang memiliki rasa asin. Begitu pun dengan usaha pertanian 

yang akan terganggu karena ketersediaan air tawar untuk irigasi  

semakin berkurang. Intrusi sering kali menyebabkan gagal panen. 

5. Hutan Sebagai Tempat Hidup Satwa 

Hutan merupakan tempat hidup beragam satwa liar seperti anoa, babi 

rusa dan berbagai jenis burung.Selain sebagai tempat tinggal, hutan juga 

berperan sebagai pemasok dan penyedia makanan, serta tempat 

berkembang biak bagi satwa yang tinggal di dalamnya. Bagi ekosistem 

hutan, keberadaan satwa berperan dalam penyebaran biji tumbuhan dan 

meremajakan hutan. Pengrusakan hutan akan menyebabkan habitat 

satwa semakin berkurang, akibatnya banyak satwa yang ahirnya 

berkeliaran di perkebunan hingga pemukiman warga. 

6. Hutan Sebagai Sumber Plasma Nutfah dan Penghasil Obat–Obatan 
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Hutan tropis Indonesia merupakan salah satu hutan yang paling 

menentukan untuk kehidupan berbagai mahluk hidup di bumi. Kondisi 

hujan dan sinar matahari yang melimpah setiap saat, menciptakan 

habitat yang sangat ideal bagi tubuhnya berbagai flora dan fauna. 

Sejumlah tumbuhan dan binatang dengan keanekaragaman jenis yang 

tinggi telah berkembang lama dalam sejarah perkembangan hutan hujan 

tropis. Telah dijumpai sebanyak 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis 

binatang dan 10.000 mikroba yang hidup secara alami di Indonesia. 

Jumlah ini saja terus bertambah setelah dilakukan penelitian oleh para 

ahli flora dan fauna. Oleh karena itu, Indonesia terkenal sebagai salah 

satu negara yang mempunyai megadiversity jenis hayati dan merupakan 

megacenter keanekaragaman hayati di dunia. 

Hutan berperan sebagai sumber plasma nutfah (sumber gen) karena di 

dalam hutan masih terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyi sifat 

unggul. Hutan juga merupakan penghasil berbagai jenis tumbuhan obat. 

Banyak jenis tanaman obat yang bisa ditemukan dalam hutan. (Noer, 

2014). 

2.5 Perencanaan Pengembangan Hutan Bambu 

2.5.1 Perencanaan 

Menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995), perencanaan adalah suatu 

kegiatan pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan. 

Perencanaan juga berarti suatu proses sintesis yang kreatif, kontinyu, tanpa 

akhir, dan dapat bertambah. Perencanaan merupakan proses yang rasional 
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dari evolusi yang teratur. Di dalam perencanaan terdapat urutan pekerjaan 

yang panjang yang terdiri dari bagian – bagian pekerjaan yang saling 

berhubungan. 

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy, (2001) sebagai 

berikut : secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan 

organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) 

dengan jelas strategi – strategi (program), taktik – taktik (tata cara 

pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Sedangkan menurut Zuhairistain (2013), pengertian perencanaan 

adalah cara berpikir mengenai persoalan – persoalan sosial ekonomi, 

terutama berorientasi pada masa yang akan datang, berkembang dengan 

hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan 

mengusahakan kebijakan program. 

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan 

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni : 

a. Penentuan tujuan yang akan dicapai. 

b. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai 

tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. 

c. Usaha – usaha atau langkah – langkah yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. 
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Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi 

perusahaan sebagai berikut : 

a. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat 

diusahakan dengan efektif dan efisien. 

b. Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat 

dicapaidan dilakukan koreksiatas penyimpangan – penyimpangan yang 

timbul seawal mungkin. 

c. Dapat mengidentifikasi hambatan – hambatan yang timbul dengan 

mengatasi hambatan dan ancaman. 

d. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang 

tidak terarah dan terkontrol. 

Proses perencanaan dimulai dari pengumpulan data dasar yang 

berkaitan secara khususdengan tapak tersebut dan daerah sekitarnya. Data 

ini meliputi rencana induk dan penelaahannya, peraturan perzonaan, peta 

dasar dan survei, data topografi, informasi geologi, hidrologi daerah 

tersebut, tipe tanah, vegetasi, dan ruang terbuka yang ada. Informasi yang 

telah diperolehkemudian diperiksa dan dianalisis. Hal ini untuk menetapkan 

keunggulan serta keterbatasan tapak. Berdasarkan kesimpulanini, 

selanjutnya dapat ditentukan apakah tapak tersebut sesuai dengan kegiatan 

yang direncanakan. Apabila ternyata sesuai, maka data tersebutharus 

dianalisis lebih lanjut untuk parameter khusus lainnya dari tapak tersebut. 

Ini termasuk penentuan daerah yang terbaik untuk lokasi suatu bangunan 

karena kondisi tanahnya sesuai, daerah yang harus dihindari karena curam, 
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daerah yang memiliki masalah erosi karena pola drainasenya atau daerah 

yang harus dilestarikan sesuai dengan kondisi alamiahnya karena vegetasi 

(Chiara dan Koppelman, 1990). 

Pada tahap perencanaan ditentukan konsep pengembangan yang 

mengacu pada tujuan serta fungsi yang telah ditetapkan. Konsep tersebut 

dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir yang disajika 

secara grafis dalam bentuk landscape plan yang dilengkapi dengan rencana 

fasilitas penentaan vegetasi yang menunjang keberadaan tapak sebagai 

kawasan pendidikan. Perencanaan hutan pendidikan bambu ini dilakukan 

dengan pendekatan sumberdaya, dimana sumberdaya fisik atau alami akan 

menentukan kemungkinan tipe dan jumlah aktifitas pendidikan di dalamnya. 

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan 

keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan menggunakan 

sumberdaya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang 

memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan 

hasil – hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. 

2.5.2 Pengembangan 

Konsep pengembangan merupakan sebuah keharusan yang harus 

diaplikasikan dalam kehidupan, kata konsep artinya ide, rancangan atau 

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkrit (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2002 : 589) sedangkan pengembangan artinya proses, cara, 

perbuatan mengembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 538). 

Dengan demikian konsep pengembangan adalah rancangan 
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mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan 

kualitas lebih maju. 

Bila konsep pengembangan ini diterapkan dalam dunia pendidikan, 

maka ide, gagasan ataupun rancangan yang sudah dianggap matang dan 

berhasil kemudian lebih ditingkatkan dengan tujuan kualitas pendidikan 

yang sudah ada akan lebih meningkat ketika proses pengembangan ini terus 

digulirkan (Anonim, 2015b). 

 




