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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1.Hutan Pendidikan 

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, 

hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan 

yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam 

yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible 

yang dirasakan secara langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak 

langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. 

Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan 

pengaturan tata air, pencegahan erosi(Rahmawaty, 2004). 

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 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. Dari definisi hutan yang disebutkan, 

terdapat unsur-unsur yang meliputi : a. Suatu kesatuan ekosistem b. Berupa hamparan 

lahan c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya d. Mampu memberi manfaat secara lestari. 

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 pendidikan dan pelatihan, selanjutnya disebut hutan 

diklat. 

Surat keputusan KAPUSDIKLAT KEHUTANAN No. 199/KPTS/DIK 

1/XII/2002tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan hutan diklat menyebutkan 

tujuan pengelolaan hutan diklat adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana sistem pengembangan dan sistem pelatihan serta penyuluhan, 

penelitian dan pengembangan kehutanan Sebagai satu unit percontohan dari 
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pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan serta sistem pengelolaan hutan dalam 

skala miniatur mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengembangan, 

pengadministrasian di bidang kehutanan 

2. Sebagai salah satu unit untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat 

di sekitar hutan diklat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan 

hutan diklat sebagai berikut: 

a. Mengembangkan dan membina hutan diklat sehingga dapat berfungsi optimal 

baik bagi penyelenggaraan peserta diklat maupun masyarakat sekitar 

b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyrakat terhadap pelestarian alam 

dan lingkungan 

c. Meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, 

penyuluhan, pembangunan kehutanan serta kerjasama kediklatan yaitu dengan 

melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan hutan 

diklat dalam bentuk kemitraan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

1.2.Lahan 

Lahan adalah bagian dari landscape yang mencakup lingkungan 

fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi alami 

(natural vegetation) yang semuanya mempengaruhi potensipenggunaannya 

(FAO,1976 cit. Djayanegara, 2013).Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau 

attribute yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan 

mempunyai keragaan (performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi 

penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land 

characteristics). Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung 

di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan(FAO, 

1979 cit. Ritung dkk.,2007).Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan 

evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah 
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dan iklim. Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan 

unsur pembentuk satuan peta tanah. 

1.2.1. Fungsi Lahan 

Sumber daya lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri 

atas iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan vegetasi dimana pada bata-batas 

tertentu mempengaruhi kemampuan lahan. Penemuan oleh FAO (1995, cit. 

Djayanegara, 2013) menyatakan bahwa lahan memiliki banyak fungsi meliputi: 

a. Fungsi produksi 

Sebagai basis dari berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui 

produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan 

bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara 

langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan 

tambak ikan 

b. Fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrestial) yang 

menyediakan habitat biologi dan plasma nuftah bagi tumbuhan, hewan dan 

jasad mikro diatas maupun dibawah permukaan tanah. 

c. Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan rosot 

(sink) gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa 

pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur 

hidrologi global 

d. Fungsi hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya 

e. Fungsi penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan 

mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

f. Fungsi pengendali sampah dan populasi 
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Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya 

g. Fungsi ruang kehidupan  

Lahan menyediakan saranan fisik untuk tempat tinggal manusia, 

industri dan aktivitas sosial seperti olaj raga dan rekreasi 

h. Fungsi peninggalan dan penyimpanan 

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi bendabenda 

bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi 

iklam dan penggunaan lahan dimasa lalu 

i. Fungsi penghubung spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antara daerah 

terpencil dari suatu ekosistem alami. 

1.2.2. Perencanaan Penggunaan Lahan 

Menurut Djayanegara (2013) menyatakan bahwa Urutan kegiatan 

perencanaan penggunaan lahan adalah sebagaiberikut: 

(1) Diketahuinya akan perubahan 

(2) Identitas tujuan 

(3) Memformulasikan usulan, termasuk pilihan penggunaan lahan dan 

pengenalan mengenai persyaratannya 

(4) Pengenalan dan definisi berbagai tipe lahan 

(5) Melakukan perbandingan dan evaluasi dari setiap tipe lahan dariperuntukan 

berbagai penggunaan 

(6) Melakukan pemilihan yang paling cocok bagi setiap tipe lahan 

(7) Desain proyek dapat berupa suatu Feasibility study 

(8) Keputusan untuk implementasi 

(9) Implementasi dan pemantauan pekerjaan. 

1.2.3. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahanadalah kenyataan yang menggambarkan aktivitas 

manusia pada lahan, sehingga dapatberubah sejalan dengan waktu dan 
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kepentingan/kebutuhan masyarakat.Demikian pula halnya terjadinya tekanan 

yang begitu besar dalam penggunaan lahan,kurang bijaksananya dalam 

pengelolaanlahan (pengelolaan lahan tanpa memperhatikan kaidah 

konservasi),telah menyebabkan terjadinya degradasi lahanyang begitu cepat yang 

berakibat semakin bertambahnya lahan-lahan kritis (Dibia, 2015).Untuk 

mencegah lebih 

meluasnya lahan-lahan kritis, makasaat ini dan ke depan, dalam setiap 

pengelolaan lahan segala kaidahnya harus dimengerti dan ditaati. Artinya dalam 

setiappenggunaan lahan harus selalu mengacupada potensi kemampuan 

dan/ataukesesuaian lahannya (Dibia, 2015). 

1.3.Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Evaluasi kesesuaian lahan adalah bagian dari proses kecocokan suatu lahan 

untuk penggunaan tertentusecara lebih khusus, seperti padi sawah, tanaman palawija, 

tanaman perkebunan, atau bahkan untuk jenistanaman tertentu” (Hardjowigeno, 

2007).  “Evaluasi kesesuaian lahan adalah suatu proses mengetahuipotensi lahan 

untuk penggunaan tertentu termasuk didalamnya penggunanlahan untuk tanaman, 

penggunaan lahan untuk perkebunan, penggunaanlahan untuk kawasan berdirinya 

industri dan penggunaan lahan untuklainnya (Dent, 1979). 

Analisis kesesuaian lahan dilakukan untuk menilai kesesuaian lahan pada 

lahan memiliki kelas kemampuan lahan yang memungkingkan untuk budidaya, yaitu 

kelas kemapuan lahan I sampai IV. Kriteria yang digunakan menggunakan parameter 

kedalaman efektif, kelas besar butir pada zona perakaran (0-30 cm), batu-batu 

dipermukaan tanah, keseburan tanah, reaksi tanah lapisan atas, (0-30 cm), toksisitas, 

kelerengan dan keadaan permukaan tanah, ketinggian tempat, erodibilitas tanah, zona 

agroklimate, kelas drainase, banjir dan genangan musiman. (Susetyo, 2014). 

1.3.1. Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan dari pada sebidang lahan untuk 

penggunaan yang spesifik, yang dalam bidang pertanian adalah kecocokannya untuk 
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jenis tanaman tertentu yang ingin dikembangkan (PusatPenelitian Tanah dan 

Agroklimat, 2000). Tingkat kesesuaian lahan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik/kualitaslahannya. Karakteristik lahan adalah sifat-sifat/atribut lahan 

yang dapat diukur atau di estimasi, misalnya kemiringan lahan,tekstur tanah, drainase 

tanah, dan sebagainya. Sedangkan kualitas lahan adalahatribut lahan yang kompleks 

(kumpulandaripada karakteristik lahan) yang berpengaruh langsung terhadap 

penggunaan lahannya. Jadi masing-masing kualitas lahan mempunyai keragaan 

(performance) tertentu yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan 

tertentu. Kualitas lahan ada yang bisa di estimasi atau dapat diukur secara langsung, 

tetapi pada umumnya ditetapkan dari pengertian karakteristik lahannya (Sys dkk., 

1991). 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

kegunaan tertentu. Misalnya untuk pertanian, tanaman tahunan atau tanaman 

semusim. Kesesuain lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini atau setelah 

diadakan perbaikan. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-

sifat fisik lingkungannya yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan 

drainase sesuai dengan usaha tani atau komoditas tanaman yang produktif. Dalam 

penentuan kesesuaian lahan ada beberapa cara yaitu dengan perkalian parameter, 

penjumlahan atau dengan menggunakan hukum minimum yaitu membandingkan 

(mathcing) antara kualitas dan karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria 

kelas kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan tumbuh 

tanaman(Abdullah, 1996).  

Rusdiana dan Amalian (2012) pada penelitiannya tentang kesesuaian lahan 

pinus merkusii Jung et de Vriese pada areal bekas tegakan Tectona grandis Linn. F. 

menyatakan bahwa Kesesuaian lahan pada areal bekas tegakan jati yaitu 

petak 22 B tergolong sesuai (S) dan petak 25 Ctergolong tidak sesuai (N) untuk 

dikembangkantanaman P. merkusii berdasarkan bonita. Lahandikatakan sesuai untuk 

ditanami tanaman P.merkusii apabila bonitanya ≥ 2 dan dikatakan tidaksesuai apabila 

bonitanya < 2. C-organik, pH, fraksi pasir, dan liat merupakanparameter karakteristik 

lahan yang berpengaruh terhadap peninggi P. merkusii pada kedalaman 0sampai 25 
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cm. C-organik memiliki pengaruh lebihbesar dibandingkan dengan parameter yang 

lainnya.pH, N total, fospor, dan fraksi liat merupakan parameter karakteristik lahan 

yang berpengaruh terhadap peninggi P. merkusii pada kedalaman 25sampai 50 cm. N 

total memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan parameter yang 

lainnya.Parameter karakteristik lahan pada petak penelitianseperti sifat kimia tanah, 

tekstur tanah, kedalamanefektif tanah, ketinggian tempat, kelerengan, suhu,curah 

hujan, singkapan batuan, dan batuan permukaan bukan sebagai faktor pembatas yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman P. merkusii. 

Menurut Dibia (2015) menyatakan bahwa kualitas lahan dapat berperanpositif 

atau negatif terhadap penggunaan lahannya, tergantung dari sifat-sifatnya.Kualitas 

lahan yang berperan positif tentuyang sifatnya sangat menguntungkan 

bagisuatupenggunaan lahan. Sebaliknya kualitaslahan yang bersifat negatif akan 

dapatbersifat sebagai faktor penghambat untukpenggunaan lahan yang bersangkutan. 

Padaintinya dalam penilaian kesesuaian lahanadalah mencocokkan antara kualitas 

lahandengan persyaratan penggunaan lahan yangdiinginkan. 

1.3.2. Struktur klasifikasi kesesuain lahan 

  Struktur dan system klasifikasi kesesuaian lahan terdiri dari empat kategori 

yang merupakan tingkatan generalisasi yang bersifat menurun, yaitu tingkat ordo, 

kelas, sub-kelas dan satuan. Kategori dari tingkatan geralisasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesesuain lahan pada tingkat ordo 

 Menunjukan apakah lahan sesuai atau tidak untuk penggunaan tertentu. 

Pada tingkat ordo, kesesuaian lahan dibagi menjadi 2 yaitu: sesuai dan tidak 

sesuai. Batasan kriterianya adalah sebagai berikut: 

1) Ordo S: sesuai (Sustaible).lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang 

dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari, tampa atau 

dengan sedikit resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. 
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2) Ordo N: tidak sesuai (Not Sustaible). Lahan yang termasuk ordo ini 

mempunyai pembatas yang sedemikian rupa sehingga mencegah suatu 

penggunaan secara lestari. 

b. Kesesuian lahan pada tingkat kelas: pembagian lebih lanjut dari ordo dan 

menggambarkan tingkat-tingkat kesesuaian dalam ordo. Kelas ini dalam 

simbolnya diberi nomor urut yang ditulis di belakang symbol ordo dan 

menunjukan tingkat kelas yang menurun dalam suatu ordo. Jumlah kelas 

umumnya terdiri dari lima, yaitu: sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, 

tidak sesuai saat ini, dan tidak sesuai permanen. 

1. Kelas S1: sangat sesuia (Highly Suitable). Lahan tidak mempunyai pembatas 

yang berat untuk suatu penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai 

pembatas yang tidak berarti dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

produksinya serta tidak akan menaikan masukan apa yang telah biasa 

diberikan. 

2. Kelas S2: cukup sesuai (Moderately Suitable). Lahan yang mempunyai 

pembatas-pembatas yang agak berat untuk suatu penggunaan yang lestari. 

Pembatas akan mengurangi produktifitas dan keuntungan dan meningkatkan 

masukan yang diperlukan. 

3. Kelas S3: sesuai marginal (Marginally Suitable). Lahan yang mempunyai 

pembatas-pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. 

Pembatas akan mengurangi produktifitas atau keuntungan dan perlu 

menaikkan masukan yang diperlukan. 

4. Kelas N1: tidak sesuai pada saat ini (Currently not Suitable). Lahan yang 

mempunyai pembatas yang sangat berat tetapi masih memungkinkan untuk 

diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan sekarang ini 

dan biaya yang rasional. 

5. Kelas N2: tidak sesuai permanen (Permanenly not Suitable). Lahan 

mempunyai pembatas yang sangat berat sehingga tidak mungkin untuk 

digunakan bagi suatu penggunaan secara lestari. 
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c. Kesesuai lahan pada tingkat sub-kelas: mencerminkan jenis pembatas atau macam 

perbaikan yang diperlukan dalam suatu kelas. Jenis pembatas ini ditunjukan 

dengan symbol huruf kecil yang diletakkan setelah symbol kelas. Sebagai contoh, 

kelas S2 yang mempunyai factor pembatas kedalaman tanah efektif (r) akan 

menurunkan sub kelas S2-r. 

d. Kesesuaian lahan pada tingkat satuan: merupakan pembagian lebih lanjut dari 

sub-kelas. Symbol kesesuain lahan pada tingkat satuan dibedakan oleh angka-

angka arab yang ditempatkan setelah symbol sub-kelas. 

1.4.Hutan Lindung 

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan  

lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 

Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting 

dalam menjaga kestabilan ekosistem. Menurut Agustina (2010) menyatakan bahwa 

hutan lindung adalah hutan yang berperan dalam pengaturan siklus hidrologi, 

mengurangi erosi, mencegah bahaya banjir dan memelihara kesuburan tanah. 

Kawasan hutan lindung memerlukan pengawasan yang intensif karena jika terjadi 

pengurangan kawasan lindung akan menyebabkan hilangnya fungsi kawasan lindung 

dalam meresapakan air ketika hujan, sehingga menimbulkan bencana alam seperti 

banjir perubahan iklim dan lain-lain. 

Menurut Djajapertundja (2002) menyatakan bahwa hutan lindung memilki 

pengaruh yang baik terhadap iklim disekelilingnya seperti, mencegah pemanasan 

global dan menahan butiran air hujan agar tidak terjadi erosi ataupun banjir. Apabila 

terdapat pengurangan kawasan hutan lindung dari luas minimal yang diperlukan 

dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, perubahan alam dan lain-lain. 

Kawasan hutan terutama hutan lindung adalah kawasan resapan air yang memiliki 

curah hujan tinggi dengan struktur tanah yang mudah meresapkan air hujan dan 
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sistem hidrologi hutan berlaku dalam penyimpanan air dan tempat penyerapannya air 

hujan atau embun (Arief, 2001). 

 Kawasan lindung mempunyai ciri khas tertentu seperti sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta 

pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Tajuk-tajuk pohon yang 

menaungi akan mampu menahan titik-titik air hujan yang jatuh pada permukaan 

tanah. Tumbuhan lantai hutan, serasah dan humus memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menentukan permeabilitas tanah dalam menyerap air yang jatuh dari 

tajuk pohon serta akan mencegah laju aliran permukaan sehingga terserap oleh tanah 

(Pangesthi, 2003 cit. Agustina, 2010). 

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan” (pemerintah Republik Indonesia, 2007).“Kawasan lindung 

terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar 

budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan 

lindung lainnya. Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung(Pemerintah Republik Indonesia, 

2008). 

1.4.1. Kriteria Penetapan Kawasan Hutan Lindung 

Penentuan kesesuaian lahan untuk kawasan lindung didasarkan pada 

keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan  

tentang Kriteria Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Peraturan Pemerintah No. 

44 tahun 2004tentang Perencanaan Hutan dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa 

kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan lindung adalah dengan memperhatikan 

kelerengan lapang, jenis tanah menurut kepekaan erosi, dan rata-rata intensitas hujan 

dari wilayah yang bersangkutan, yang kemudian nilai setiap faktor dijumlahkan 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangnya. 
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Kriteria penentuan suatu kawasan menjadi menjadi kawasan hutan lindung 

didasarkan pada kondisi alamiah wilayah yang mencakup jenis tanah, topografi, 

intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari permukaan laut(Pemerintah 

Republik Indonesia, 2004 dan 2008).Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu 

mengharuskan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan lindung. Dengan 

kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wialayah tersebut 

dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan air dan sebagai sistem penyangga 

kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dibagian hilir (Senoaji dan Ridwan, 

2006). 

Menurut SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan Kepres No. 32/1990 

menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria hutan lindung yaitu: 

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah dan intensitas hujan 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah 

nilai (skore) 175 atau lebih 

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih 

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian  2000 meter atau lebih di atas 

permukaan laut 

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap dan lereng lapang 

lebih dari 15% 

5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air 

6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. 

1.5.Hutan Produksi 

Menurut Agustina (2010) menyatakan bahwa “hutan produksi adalah hutan 

yang ditumbuhi oleh jenis-jenis pohon yang dapat dipungut kayunya secara komersil 

untuk digunakan sebagai baha berbagai keperluan seperti bahan baku bagi industri 

perkayuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekspor. Menurut Direktorat 

Bina Program Kehutanan (1981) dalam Agutina (2010), hutan produksi dibedakan 

menjadi tiga. 
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a. Hutan produksi terbatas ialah hutan prduksi yang hanya dapat dieksploitasi 

dengan cara tebang pilih. 

b. Hutan produksi tetap atau hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang 

dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara 

tebang habis. 

c. Hutan konversi ialah hutan produksi bebas atau tetap yang dapat diubah 

peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan 

wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, 

perkebunan, industri, pemukiman, dan lain-lain. 

1.5.1. Kriteria Penetapan Kawasan Hutan Produksi 

Pemerintah menetapkan danmempertahankan kecukupan luashutan kawasan 

hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan suatu pulau guna 

optimalisasi lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat” 

(UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). “Dengan demikian kawasan hutan 

memiliki fungsi produksi yang secara ekonomi mampu memberikan kesejahteraan 

masyarakat dengan luasan yang cukup dan mampu memberikan hasil produksi secara 

berkelanjutan (Zulkarnain, 2013). 

Pada ayat (7) UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa 

hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi 

hasil hutan. Adapun yang dimaksud hasil hutan pada ayat (13) adalah benda-benda 

hayat, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Pada pasa 28 

disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

Titik tolak penetapan kriteria hutan produksi adalah pada keberadaan bahan 

baku yang mampu disediakan di dalam kawasan hutan baik bahan baku untuk 

produksi kayu maupun produksi bukan kayu (Zulkarnain, 2013). Bahan baku untuk 

produksi kayu menurut Arief (2001) adalah meliputi hasil kayu sebagai bahan baku 

industri kayu perkakas, kertas (pulp). Hasil produksi hutan yang dihasilkan meliputi 

kayu bulat yang ditebang sebagai bahan baku produksi kayu olahan (kayu gergajian, 
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kayu lapis, wood working, block board, veneer, dll), dan hasil hutan bukan kayu 

seperti rotan, sagu, sutra, terpentin, minyak kayu putih, damar, sarang burung, madu 

dan lain-lain. 

Dasar-dasar kriteria yangseharusnya menjadi parameter untukmenentukan 

hutan produksi adalahmemperhitungkan kemampuankawasan hutan 

dalammenghasilkankayu dan bukan kayu secara ekonomidapat memberikan 

keuntungan dansecara ekologi tetap mempertahankondisi hutan lestari yaitu 

tidakberdampak pada perubahan ekosistemyang mengakibatkan 

perubahankeseimbangan sistem hidrologi yangberakibat pada banjir dan 

kekeringan,erosi tanah, dan mengganggu habitatkehidupan binatang dan biota 

lainnyadi hutan. Kriteria produksi hasil hutan 

bukan kayu adalah merupakan halyang sangat penting yaitu deganmemasukkan 

parameter kemampuanproduksi hasil hutan bukan kayu yangdipengaruhi oleh adanya 

komunitaspohon-pohon besar dan ataukeberadaan pohon-pohon besar yang 

merupakan lingkungan hidup bagihasil hutan bukan kayu seperti rotan, 

damar, madu, kina, kayu putih danlain-lain (Zulkarnain, 2013). 

Menurut SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 menyatakan bahwa kriteria 

kawasan hutan produksi sebagai berikut: 

1. Hutan produksi terbatas  

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah 

nilai antara 125-175, diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian 

alam dan taman buru 

2. Hutan produksi tetap 

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah 

nilai di bawah 125 di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian 

alam dan taman buru 

3. Hutan produksi yang dapat dikonversi 
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Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah 

nilai 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. 

Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi  

pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan. 

 

1.6.Kualitas dan Karakteristik Lahan 

  Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau attribute yang bersifat 

kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan 

(performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu 

dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics). 

Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, 

tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan(FAO, 1979 cit. 

Ritung dkk.,2007). Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi 

lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim. 

Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan unsur 

pembentuk satuan peta tanah. 

1.6.1. Topografi 

  Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk wilayah 

(relief) atau lereng dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief erat 

hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan faktor 

ketinggian tempat di atas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh 

tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari.Ketinggian 

tempat diukur dari permukaan laut (dpl) sebagai titik nol. Dalam kaitannya dengan 

tanaman, secara umum sering dibedakan antara dataran rendah (<700mdpl.) dan 

dataran tinggi (> 700mdpl.). Namun dalam kesesuaian tanaman terhadap ketinggian 

tempat berkaitan erat dengan temperatur dan radiasi matahari. Semakin tinggi tempat 

di atas permukaan laut, maka temperatur semakin menurun. Demikian pula dengan 

radiasi matahari cenderung menurun dengan semakin tinggi dari permukaan laut. 

Ketinggian tempat dapat dikelaskan sesuai kebutuhan tanaman(Ritung dkk., 2007). 
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1.6.2. Iklim 

a. Suhu udara 

Suhu udara diperkirakan berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut. 

Semakin tinggi tempat, semakin rendah suhu udara rata-ratanya dan hubungan ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus Braak (1928): 

26,3
o 
C (0,01 x elevasi dalam meter x 0,6

o 
C) 

Suhu udara rata-rata tepi pantai berkisar antara 25-27
o 
C. 

b. Curah hujan 

Data curah hujan diperoleh dari hasil pengukuran stasiun penakar hujan yang 

ditempatkan pada suatu lokasi yang dianggap dapat mewakili suatu wilayah 

tertentu. Pengukuran curah hujan dapat dilakukan secara manual dan otomatis. 

Untuk keperluan penilaian kesesuaian lahan biasanya dinyatakan dalam jumlah 

curah hujan tahunan, jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Oldeman 

(1975) dalam Ritung dkk. (2007) mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah 

bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Bulan basah adalah bulan yang 

mempunyai curah hujan > 200 mm, sedangkan bulan kering mempunyai curah 

hujan <100 mm. kriteria lebih diperuntukan untuk tanaman pangan, terutama 

untuk padi. 

1.6.3. Tanah 

  Tanah merupakan suatu sistem yang ada dalam suatu kesimbangan dinamis 

dengan lingkungannya (lingkungan hidup atau lingkungan lainnya)(Sutedjo dan 

Kartasapoetra, 2005). Menurut Marbut (1940) dalam Sotedjo dan Kartasapoetra 

(2005), beranggapan bahwa tanah merupakan suatu sistem lapisan kerak bumi yang 

tidak padu dengan ketebalan beragam berbeda dengan bahan-bahan di bawahnya, 

yang juga tidak baku dalam hal warna, bangunan fisik, struktur, susunan kimiawi, 

sifat biologi, proses kimia ataupun reaksi-reaksi. Tanah itu merupakan suatu tubuh 

alam atau gabungan tubuh alam yang dapat dianggap sebagai hasil alam bermatra tiga 

yang merupakan paduan antara gaya pengrusakan dan pembangunan, yang dalam hal 

ini pelapukan dan pembusukan bahan-bahan organik adalah contoh-contoh proses 

perusakan, sedang pembentukan mineral baru seperti lempung tertentu serta lapisan-
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lapisan yang khusus merupakan proses-proses pembangunan. Gaya-gaya atau 

kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan bahan di alam membentuk tanah. Sifat-sifat 

khusus tanah sangat beraneka dari tempat ketempat, seperti yang berkembang di 

iklim tropika dengan yang di iklim ugahari (dingin)(N.C. Bardy, 1974 cit. Sutedjo 

dan Kartasapoetra, 2005 ). 

a. Jenis Tanah  

Menurut Sutedjo dan Kartasapoetra (2005) menyatakan bahwa klasifikasi 

tanah berdasarkan pada kandungan bahan organiknya, jenis tanah dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

 

1. Tanah mineral 

Mineral sendiri adalah suatu unsur atau senyawa yang berwujud padat yang 

berbentuk secara alami (kecuali senyawa-senyawa karbon yang terbentuk 

secara biologis). Beberapa sifat mineral yang umum antara lain adanya 

susunan kimia tertentu yang tetap, penempatan internal atom-atomnya; sifat 

kimia dan fisika ada dalam batas waktu tertentu serta adanya kecendrungan 

pembentukan semacam geometris tertentu. Komposisi mineral dalam tanah 

akan demikian bergantung pada faktor-faktor antara lain bahan induknya serta 

proses yang bekerja pada pembentukan dan perkembangan tanah.Meliputi 

tanah-tanah yang kandungan bahan organiknya kurang dari 20% atautanah 

yang mempunyai lapisan organik dengan ketebalan kurang dari 30 cm (diukur 

dari sejak permukaan tanah). 

2. Tanah organik  

Tanah organik ialah tanah yang berkadar bahan organik lebih dari 20%, 

berkedalam lebih dari 1 kaki atau 33 cm, tanah organik ini kemungkinan 

dapat dibentuk secara terendam (di bawah peermukaan air) atau di bawah 

kondisi basah dan dingin. 

b. Warna Tanah 

  Warna tanah yang sering kita jumpai adalah warna kuning, merah, coklat, 

putih, dan hitam serta warna-warna tanah di antara warna-warna tersebut, sedangkan 
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warna hijau dan lembayung jarang dijumpai. Warna tanah itu tidak murni, dalam 

suatu warna coklat misalnya, di sana sini sering terdapat tambahan berupa kumpulan 

titik dan corengan merah, kuning atau warna gelap (hitam). Warna coklat merupakan 

warna dasar, sedangkan warna merah, kuning, ataupun hitam merupakan warna noda 

atau warna bercak(Kohnke, 1986 cit.Sutedjo dan kartasapoetra, 2005). 

  Menurut Wirjodiharjo faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas warna 

(terutama warna dasar) adalah: 

a. Kadar lengas dan tingkat hidratasi, 

b. Kadar bahan organik, 

c. Kadar dan mutu mineral. 

  Kadar lengas atau tingkat hidritasi sangat mempengaruhi terhadap warna 

tanah, dalam hal ini apabila lembab hingga basah maka tanah akan tampak berwarna 

lebih gelap / kelam. Tingkat hidratasi itu banyak berkaitan dengan kedudukan 

terhadap permukaan air tanah, yang ternyata mengarah kewarna reduksi (gleisasi), 

yaitu kelabu biru dan kelabu hijau.  

  Tentang kadar bahan organik, makin tinggi kandungan bahan organiknya 

maka warna tanah akan makin kelam, sebaliknya makin rendah / kurang kandungan 

bahan organik tanah itu, warna tanah akan tampak lebih terang. Mineral feldspar 

Kaolin, Kapur, Kuarsa dapat menyebabkan warna putih pada tanah, khusunya 

mengenai feldspar ternyata dapat menyebabkan pula warna yang macam-macam, 

terutama warna merah. Hematit dapat menjadikan warna merah tua pada tanah. 

Warna-warna pada tanah itu akan menjadi indikator dalam pengelompokan pengaruh 

iklim, bahan induk serta fisiografi.  

1.7.Sifat Fisik Tanah 

1.7.1. Tekstur 

  Tekstur tanah adalah perbandingan proporsi (%) relatif antara fraksi pasir 

(berdiameter 2,00 – 0,20 mm), debu (berdiameter 0,20 – 0,002 mm), dan liat 

(berdiameter <2 µm. Tekstur digunakan untuk mununjukkan komposisi partikel 

penyusun tanah (separat)(Foth, 1998, cit. Manan, 2016). Jika beberapa contoh tanah 



22 
 

ditetapkanatau dianalisa di laboratorium, maka hasilnya memperlihatkan bahwa tanah

 itumengandung partikel-partikel yang beraneka ragam ukurannya ada yang 

berukuran koloid, sangat halus, halus, kasar, dan sangat kasar.  

  Partikel-partikel ini dikelompokan atas dasar ukuran diameternya, tampa 

memandang komposisi kimia, warna, berat atau sifat lainnya atau biasa disebut 

separat tanah (Soil Separate). Proses penentuan jumlah separat-separat di bawah 

ukuran 2 mm ialah pasir, debu dan liat dinamakan analisa mekanik(Hakim dkk.,1986 

cit. Manan, 2016). 

  Partikel-partikel pasir ukurannya jauh lebih besar dan memiliki luas 

permukaan yang kecil (dengan berat yang sama) dibandingkan dengan partikel-

partikel debu dan liat. Luas permukaan butiran yang kecil namun memiliki ukuran 

yang besar” (Hakim dkk., 1986 cit. Manan, 2016). “Suatu tanahdisebut bertekstur 

pasir apabila mengandung minimal 85% pasir, bertekstur debuapabila mengandung 

minimal 80% debu, dan bertekstur liat apabila berkadar minimal 40% liat. Tanah 

yang berkomposisi ideal yaitu 22,5 – 52,5% pasir, 30 –50% debu, dan 30% liat, 

disebut bertekstur lempung(Hanafiah, 2007 cit. Manan, 2016). 
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Gambar 2.1.Diagram segitiga tekstur 

Penemuan oleh Hakim (1986, cit. Azis, 2016) menegaskan bahwa tekstur 

merupakan sifat yang penting, karenakomposisi ketiga fraksi tersebut akan 

menentukan sifat-sifat fisika dan kimiatanah. Pembentukan kelas tekstur penting 

dilihat dari segi fisik kesuburan danpengolahan. Kesuburan tanah penting dalam 

hubungan pertukaran ataupenyangga ion-ion hara tanaman dalam tanah dan 

diharapkan makin tinggikandungan liat makin tinggi kesuburannya. 

Penemuan oleh Hanafiah (2007, cit. Manan, 2016) mengatakan bahwa 

penggolongan kelas tekstur tanah terbagi menjadi : 

a. Tanah bertekstur kasar atau tanah berpasirtanah yang mengandung minimal 

70% pasir atau bertekstur pasir atau pasirberlempung (tiga macam). 

b. Tanah bertekstur halus atau tanah berliatTanah yang mengandung minimal 

37,5% liat atau bertekstur liat, liatberdebu atau liat berpasir (tiga macam). 

c. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, tediri dari: 

1. Tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar meliputi tanah yang 

bertekstur lempung berpasir (sandy loam) atau berpasir halus (dua 

macam). 

2. Tanah bertekstur sedang meliputi tanah yang bertekstur lempung 

berpasir sangat halus, lempung (loam), lempung berdebu (silty loam)atau 

debu (silt) (empat macam). 

3. Tanah bertekstur sedang tetapi agak halus mencakup lempung liat 

(clay loam), lempung liat berpasir (sandy clay loam) atau lempung liat 

berdebu (sandy-silt loam) (tiga macam). 

1.7.2. Struktur 

  Penemuan oleh Darmawijaya (1997 cit. Azis, 2016) menyatakan bahwa 

struktur tanah sebagai susunan saling mengikatpartikel-partikel tanah. Ikatan partikel 

tersebut berwujud sebagai agregat tanahyang membentuk dirinya dan agregat ini 

dinamakan ped. Gumpalan tanahterbentuk akibat dari penggarapan tanah (clod) atau 

terbentuk akibat sebab laindari luar (frakmen) atau yang terbentuk dari akumulasi 
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lokal senyawa-senyawayang mengikat partikel tanah (konkresi). Pada umumnya 

agregat tanah berbentukremah (crumb) mempunyai ruang pori diantara agregat yang 

lebih banyak daripada stuktur gumpalan (blocky) ataupun pejal, sehingga mengikat 

air lebih cepatdan biasanya lebih subur. 

  Bentuk struktur berfungsi untuk membedakan kelas struktur. Tingkat 

perkembangan struktur ditentukan berdasarkan kemantapan dan ketahanan 

struktur tersebut terhadap tekanan. Ukuran struktur menunjukkan dari butur-butir 

struktur yang dibedakan dari sangat halus sampai sangat kasar. Ada beberapa 

macam bentuk struktur yaitu, lempeng, prismatik, tiang, gumpal bersudut, gumpal 

membulat, granular, dan remah. Sedangkan yang tidak berstruktur disebut lepas 

pejal (masif). Tingkat perkembangan struktur dibedakan dari yang mudah hancur 

sampai yang sulit hancur(Azis, 2016). 

1.7.3. Kekuatan dan Kekerasan Tanah 

  Kekuatan tanah merupakan kemampuan tanah menahan tekanan atau 

kemampuantanah untuk bertahan terhadap usaha perbahan bentuk (deformation) 

atau18regangan (srain). Penggunaan kekuatan tanah dalam bidang pertanian 

dikaitkan 

dengan waktu dan teknik yang tepat dalam pengolahan tanah, waktu penyebaran 

benih, dan memperkirakan kepekaan tanah terhadap erosi (erodibilitas) 

(Kurnia dkk., 2006 cit. Manan, 2016).Penemuan oleh Utomo (2012, cit. Manan, 

2016)  menyatakan bahwa “peningkatan kekerasanpermukaan tanah tanpa olah tanah 

(TOT) ternyata lebih tinggi dibandingkan olahtanah intensif (OTI). Hasil penelitian 

jangka panjang yang dilakukan sejak 1987menunjukkan bahwa pada permukaan 

tanah 0 – 2,5 cm, kekerasan tanah TOTsetelah 5 – 10 tahun lebih tinggi daripada OTI. 

Akan tetapi pada kedalaman lebihdari 50 cm, justru kekerasan OTI lebih tinggi 

daripada TOT”. 

1.7.4. Konsistansi 
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  Penemuan oleh  Hanafiah (2007 cit. Manan, 2016) menyatakan bahwa 

konsistensi merupakan ketahanan tanahterhadap tekanan gaya-gaya dari luar, yang 

merupakan indikator derajadmanifestasi kekuatan dan corak gaya-gaya fisik (kohesi 

dan adhesi) yang bekerjapada tanah selaras dengan tingkat kejenuhan airnya. “Hasil 

pengamatan lapangandan percobaan, macam-macam konsistensi tanahtergantung dari 

tekstur, kadarbahan organik, kadar dan khuluk bahan koloid, namun yang utama 

adalah kadarlengas tanah(Sutedjo dan Kartasapoetra, 2005). 

2.8.Sifat Kimia Tanah 

2.8.1.Reaksi Tanah (pH) 

  Reaksi tanah (pH tanah) merupakan suatu istilah yang dipakai untuk 

menyatakanreaksi asam-basa dalam tanah”(Tisdale dan Nelson, 1975 cit. Manan, 

2016). Menurut Manan (2016) menyatakan bahwa “reaksi tanah mempengaruhi 

berbagai proses kimia dalam tanah,diantaranya adalah laju dekomposisi mineral tanah 

dan bahan organik sertapembentukan mineral lempung yang dipengaruhi atau 

bergantung pada pH tanah.Reaksi tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

secara tidak langsung.Pengaruh tidak langsungnya terhadap tanaman adalah melalui 

pengaruh terhadapkelarutan dan ketersediaan hara tanaman, contohnya adalah 

perubahan pH tanahakan mempengaruhi perubahan konsentrasi fosfat tersedia dalam 

tanah bagitanaman. 

  Penemuan oleh Foth (1998, cit. Manan, 2016) menyatakan bahwa 

pH tanah yang rendah akan menyebabkan tingginya konsentrasi dari ion 

alumunium (Al) dan besi (Fe) dalam tanah. Konsentrasi Al dan Fe yang tinggi 

pada tanah memungkinkan terjadinya ikatan terhadap fosfor dalam bentuk Alfosfat 

atau Fe-fosfat. Selain itu, pH tanah yang rendah memungkinkan terjadinya hambatan 

terhadappertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat bagi proses mineralisasi 

unsurhara (unsur hara N dan P) dan mikroorganisme yang berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman (bakteri tanah yang dapat bersimbiosis dengan leguminosa 

seperti Rhizobium atau bersimbiosis dengan tanaman non leguminosa seperti 
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Frankia) sehingga sering dijumpai daun-daun tanaman makanan ternak pada tanah 

asam mengalami klorosis akibat kekurangan N. 

 

 

1.8.2. C – Organik 

  Kadar bahan organik tanah merupakan parameter kesuburan tanah yang cukup 

penting disamping reaksi tanah (pH) dan kandungan hara. Bahan organik didalam 

tanah mempunyai peranan penting dan berfungsi sebagai: sumber karbon dan sumber 

energi bagi jasad renik tanah, untuk stabilisasi agregat tanah, penyokong tanaman 

dalam menyimpan dan memindahkan udara dan air; sebagai salah satu sumber unsur 

hara, dapat meningkatkan KTK tanah, menurunkan berat jenis tanah serta dapat 

mengurangi efek pestisida, logam berat dan pollutan(USDA, 1996 cit. 

Mindawati,2011). Bahan organik berguna untuk pembentukan sifat fisik dan biologi 

tanah yang secara langsung mempengaruhi tingkat kesuburan tanah(Mindawati, 

2011). 

  Kadar C-organik juga merupakan kadar kimiawi yang dapat digunakan 

secarasederhana untuk mengetahui karakteristik bahan organik tanah. Sumber utama 

bahan organik berupa serasah atau sisa tanaman. Pengelompokan bahan organik 

berdasarkan kimiawi tanah dapat meliputi senyawa karbohidrat, protein, dan 

lignin, serta sejumlah kecil senyawa lainnya seperti minyak, lilin, dan lainnya. 

Senyawa karbohidrat meliputi gula (dalam keadaan sederhana) dan zat tepung, 

akan tetapi yang lebih banyak terdiri dari polisakarida yang tersusun atas gula 

heksosa, gula pentosa, dan asam uronik, yang semuanya dapat mudah dan cepat 

dirombak oleh jasad renik tanah. Bentuk hasil perombakan bahan organik di 

dalam tanah yang relatif tahan terhadap pelapukan adalah humus 

(Hanafiah, 2007 cit. Manan, 2016). 
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  Bahan organik atau humus berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan 

cenderung menaikkan kondisi fisik tanah yang diinginkan. Bahan organik 

digunakan hewan-hewan tanah untuk makan dan mendukung kondisi fisik tanah 

yang diinginkan dengan mencampur tanah serta membentuk alur-alur. Selain itu, 

bahan organik juga dapat memineralisasikan unsur-unsur hara tanaman. Semakin 

banyak jumlah organik yang ditambahkan dalam tanah setiap tahun maka semakin 

banyak unsur-unsur hara yang dimineralisasikan untuk pertumbuhan tanaman 

(Foth, 1998 cit. Manan, 2016). 

1.8.3. N – Total 

  Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang paling mendapatkan 

perhatiankarena jumlahnya yang sedikit di dalam tanah sedangkan yang diangkut 

tanamansaat panen cukup banyak. Sumber utama nitrogen untuk tanaman adalah gas 

nitrogen bebas (N2) di udara yang menempati 78% dari volume atmosfer 

(Hakim dkk., 1986 cit. Manan, 2016). Hal ini juga dipertegas oleh Sutanto (2013, cit. 

Manan, 2016) yangmenyatakan bahwa sumber utama nitrogen ialah bahan organik 

dan N2 atmosfer.Nitrogen dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk amonium (NH4+) 

melaluiproses mineralisasi dan nitrat (NO3-) melalui proses nitrifikasi. 

  Nitrogen yang berlimpah dapat meningkatkan pertumbuhan cepat dan 

menjadikanbatang tanaman tumbuh lebih besar dan daun-daun menjadi hijau gelap. 

Penyediaan nitrogen tersedia yang cukup selama awal kehidupan tanaman dapat 

memacu pertumbuhan dan berakibat dalam pemasakan yang terlalu dini. 

Persediaan nitrogen tersedia dalam jumlah yang besar mendorong produksi dari 

jaringan sukulen yang lunak, jaringan sukulen yang peka terhadap kerusakan 

mekanik dan serangan penyakit. Pengaruh nitrogen lainnya adalah dapat 

menurunkan kualitas dari tanaman. Sedangkan kelebihan dari nitrogen adalah 

dapat merusak biji-bijian yang seringkali menurunkan kualitas tanaman. Jumlah 

normal nitrogen juga dapat meningkatkan keindahan biji(Foth, 1998 cit. Manan, 

2016). 
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1.8.4. Kapasitas Tukar Kation 

Penemuan olehHakim dkk., (1986, cit. Azis, 2016) menyatakan bahwa arti 

partikel dari pertukaran kation bagipenyediaan hara tanaman adalah penting. Kation 

dikompleks jerapan dipaksamemasuki larutan, di sini mereka diasimilasikan oleh 

jasad renik atau diserap olehtanaman. Bila hubungan antara koloid tanah dan akar 

tanaman sangat berdekatanmaka akan terjadi pertukaran langsung antara tanah dan 

akar. Dalam hal ini orangberanggapan bahwa ion H+ yang dihasilkan akar 

menggantikan kation-kation yangdiperlukan tanaman langsung dari permukaan 

kompleks jerapan atau koloid tanah.Mudah tidaknya kation-kation tersebut dapat 

digantikan oleh ion H+ dari akartergantung pada kejenuhan kation tersebut di 

kompleks jerapan. Bila kejenuhantinggi maka akan mudah digantikan, sebaliknya 

bila kejenuhannya sangat rendah.Kejenuhan suatu kation adalah perbandingan 

kationtersebut dengan seluruhkation terjerap (KTK). Kejenuhan kation ini dinyatakan 

dalam persen (%). 

1.9. Risalah petak 43 

Petak 43 RPH Kedung Rejo BKPH Pujon KPH Malang terbagi menjadi tiga 

anak yaitu 43A, 43B, dan 43C. Kawasan hutan anak petak 43A berstatus kawasan 

hutan lindung, dengan luas kawasan 56,20 Ha diisi oleh tegakan rimba campur. Pada 

anak petak 43B berstatus kawasan hutan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain) dengan 

luas kawasan 25,80 Ha diisi oleh tegakan Pinus (Pinus merkusii). Sedangkan pada 

anak petak 43C berstatus kawasan hutan TKL (Tanaman Kayu Lain) dengan luas 

kawasan 5,80 Ha diisi oleh tegakan rimba campur. Jenis tanah pada petak 43 adalah 

berjenis tanah latosol. 


