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Sumber daya hutan merupakan pemasok devisa non migas yang dapat 
memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian Indonesia. 
Wilayah Kabupaten Blora sebagian  besar wilayahnya berupa hutan yaitu sebesar 
49 % dari wilayah Kabupaten Blora. Hutan  di Blora dikelola oleh Perum 
Perhutani unit I Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Blora yang terdiri dari 3 
Kesatuan Pemangkuan Hutan yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora, Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Cepu, Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung. Pemetaan 
persebaran hutan menurut klasifikasi fungsi perlu diketahui  agar hutan dapat 
dikelola secara mantap dan dapat berperan sesuai dengan fungsinya sehingga 
hutan dapat lestari. Bertolak dari latar belakang masalah tersebut maka 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemetaan persebaran 
hutan menurut klasifikasi fungsi hutan di Kabupaten Blora. Dengan mengambil 
lokasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  persebaran hutan 
menurut klasifikasi fungsi hutan di Blora. Manfaat penelitian yaitu 1). Dengan 
adanya pemetaan hutan menurut klasifikasi fungsi hutan akan dapat memberikan 
informasi tentang persebaran hutan kepada masyarakat 2). Pemerintah dapat 
menggunakan peta tersebut untuk tujuan pelestarian dan rehabilitasi hutan. 

Variabel dalam penelitian ini adalah klasifikasi fungsi hutan, luas areal 
hutan, jenis tanaman yang diproduksi. Variabel tersebut ditunjang dengan adanya 
peta administrasi Kabupaten Blora dan peta kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan 
Hutan Blora.  

Hasil penelitian menunjukaan bahwa klasifikasi fungsi hutan di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Blora terbagi menjadi 4 yaitu 1). Hutan lindung 2). Hutan 
produksi 3). Hutan wisata 4). Lapangan dengan tujuan istimewa.Wilayah kesatuan 
pemangkuan hutan Blora terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Todanan, 
Kecamatan Japah, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Kunduran, Kecamatan 
Ngawen, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Blora. Kawasan Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Blora terdiri dari 3 Bagian Hutan yaitu Bagian Hutan 
Banjarejo, Bagian Hutan Ngawen, dan Bagian Hutan Kunduran. Persebaran hutan 
di Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora tersebar di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen Dan 
Kecamatan Banjarejo. 

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa klasifikasi fungsi hutan di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Blora terbagi menjadi 4 yaitu 1). Hutan lindung 2). Hutan 
produksi 3). Hutan wisata 4). Lapangan dengan tujuan istimewa. Persebaran hutan 
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di Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora tersebar di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen Dan 
Kecamatan Banjarejo. Saran dalam penelitian ini yaitu 1). Perlunya pemetaan 
persebaran hutan secara digital agar dapat diketahui dengan mudah informasi 
tentang hutan di KPH Blora. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sumber daya hutan merupakan pemasok devisa non migas yang 

dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian di 

Indonesia. Hutan mempunyai peranan yang sangat kompleks terutama yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang tinggal di 

sekitar hutan. Agar hutan dapat memenuhi fungsinya tersebut maka hutan 

harus senantiasa dijaga keberadaannya dan dikelola secara rasional agar 

dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keseimbangan 

lingkungan. Peranan hutan yaitu dapat menjaga keseimbangan udara karena 

hutan dapat menyerap karbondioksida yang dihasilkan oleh perkembangan 

industri dan asap kendaraan bermotor, sehingga dengan adanya hutan akan 

dapat mengurangi polusi udara. Selain hutan dapat menjaga keseimbangan 

udara, hutan juga dapat menahan air hujan di dalam tanah sehingga air dapat 

meresap kedalam tanah, untuk itu hutan perlu dijaga kelestariannya.  

Hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat kaya 

akan flora dan fauna dan juga sebagai paru-paru dunia. Dari sudut  ekonomi 

hutan merupakan pendapatan yang sangat penting bagi daerah. Dari sudut 

sosial budaya hutan bukan hanya merupakan sumber pangan dan pendapatan 

masyarakat disekitar hutan tetapi yang sangat penting adalah sebagai sumber 
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pengetahuan dan budaya. Banyak sekali kebudayaan yang berkembang pada 

masyarakat asli pedalaman nmempunyai keterkaitan dengan hutan secara 

berkelanjutan. 

Di dalam GBHN menyebutkan bahwa arah pembangunan kehutanan 

adalah memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi-fungsi hutan dan 

dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan 

hidup, memelihara tata air serta untuk memperluas kesempatan usaha dan 

lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan negara  dan devisa serta 

memacu pembangunan daerah. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, 

pengelolaannya perlu ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan 

lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi tanah, air, udara, iklim, dan 

lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Hutan adalah salah satu potensi yang cukup besar nilainya. Selain itu 

hutan juga mempunyai fungsi yang cukup penting bagi kelestariannya. 

Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan kebutuhan lahan 

pertanian, permukiman, lapangan kerja baru, dan menyebabkan 

terganggunya keseimbangan lingkungan. Sementara kondisi lain 

menunjukan kurang terbukanya sektor pekerjaan di luar sektor pertanian, 

luas lahan yang semakin sempit, menyebabkan keadaan biofisik pedesaan 

mengalami pemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan bahkan 

sering terjadi lahan yang kritis. 
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Kabupaten Blora mempunyai luas wilayah sebesar 182.059 Ha yang 

sebagian besar wilayah tersebut berupa hutan yaitu 49 % dari wilayah 

Kabupaten Blora. Hutan di Kabupaten Blora terdiri dari 2 macam hutan 

yaitu hutan rakyat dan hutan negara. Hutan negara mempunyai luas sebesar 

89.411,52 Ha. Sedangkan hutan rakyat mempunyai luas 8.605 Ha. Hutan di 

Kabupaten Blora di kelola oleh Perum Perhutani yang terdiri dari 3 

Kesatuan Pemangku Hutan ( KPH)  yaitu KPH Cepu, KPH Blora dan KPH 

Randublatung. 

Hutan Blora merupakan hutan yang potensial menopang kehidupan 

masyarakat sekitar hutan akan tetapi hutan di Kabupaten Blora mengalami 

kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penjarahan. Selain karena penjarahan 

juga diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang lebih 

memperoleh keuntungan ekonomi sehinggha eksploitasi sumber daya alam 

dan lingkungan kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Selain hal 

tersebut ada juga masalah rendahnya pengetahuan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam  khususnya kehutanan. Akibat hal tersebut 

berdampak pada menurunnya kondisi sosial, kondisi ekonomi, sumber-

sumber air tanah dimana masalah air merupakan faktor pembatas yang 

cukup besar. Dampak yang lain yang diakibatkan dari penjarahan yaitu  

mengancam kehidupan baik manusia, binatang, hilangnya kesuburan tanah, 

punahnya flora dan fauna, rawan erosi dan banjir, aktifitas sambilan 

penduduk terganggu, sulitnya memperoleh air dan belum lagi kerugian 

negara. 
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Sudah sejak lama bahwa sumber daya hutan dan masyarakat hutan 

disekitar hutan terjadi hubungan timbal balik dan mempengaruhi serta akan 

mengalami perkembangan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan 

sosial, ekonomi, penduduk, kebudayaan dan pengetahuan masyarakat sekitar 

hutan (Departemen Kehutanan, 1986:1).  

Baik buruknya keadaan sumber daya hutan berpengaruh terhadap 

baik buruknya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan sebalaiknya peran 

serta masyarakat sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan akan 

berpengaruh terhadap keadaan sumber daya hutan setempat (Departemen 

Kehutanan, 1996:5).  

Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora merupakan bagian dari Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Blora. Hutan di 

KPH Blora ini mempunyai luas 15.000 Ha ynag terbagi dalam 3 bagian 

hutan yaitu bagian hutan Ngawen, bagian hutan Kunduran dan bagian hutan 

Banjarejo. 

Hutan perlu dijaga kelestariannya untuk itu diperlukan peta. Peta 

merupakan gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar 

atau media datar. Melalui peta informasi mudah dipahami dan dimengerti 

keberadaannya dibandingkan dengan tabel-tabel, uraian dan sebagainya. 

Penyajian peta secara lengkap meliputi berbagai informasi tentang 

permukaan bumi diwujudkan dalam bentuk peta rupa bumi.namun 

sebaliknya kita dapat menyajikan informasi permukaan bumi dengan tema-

tema tertentu disebut dengan peta tematik. 
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Keberadaan peta tematik dari waktu ke waktu semakin diperlukan 

oleh kalangan perencanaan wilayah, ilmuwan, pendidik, siswa dan 

mahasiswa, administrator, pengusaha swasta, sampai turis sebagai petunjuk 

wisata. Peta tematik dapat juga  digunakan sebagai alat belajar mandiri 

karena di dalam peta mengandung unsur komunikasi antara paembuat peta 

dengan pengguna peta.   

Di Indonesia, metode klasifikasi hutan dikenal dengan tata guna 

tanah kesepakatan. Hal ini didasarkan pada undang-undang pokok 

kehutanan no.5 tahun 1967 yang menetapkan bahwa hutan diklasifikasikan 

menurut fungsinya yaitu sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka 

dan hutan untuk keperluan rekreasi (Sitorus santun,1985). 

Atas dasar itulah penulis tertarik mengambil judul “ Pemetaan 

Persebaran Hutan Menurut Klasifikasi fungsi Hutan di Kabupaten Blora” 

dengan mengambil lokasi di KPH Blora yang merupakan bagian dari perum 

perhutani unit I Jawa tengah yang berada di Blora. Agar hutan dapat dikelola 

secara mantap dan tetap mampu berperan sesuai fungsinya bagi bangsa dan 

negara agar hutan akan dapat lestari. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalahnya 

adalah: 

Bagaimana proses pemetaan persebaran hutan menurut klasifikasi fungsi 

hutan di  Blora. 
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B. TUJUAN DAN MANFAAT TUGAS AKHIR 

1. Tujuan Tugas akhir 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

pemetaan persebaran hutan menurut klasifikasi fungsi hutan di Blora. 

2.   Manfaat tugas akhir 

a. Manfaat bagi pengembangan pengetahuan 

Melalui pemetaan hutan berdasarkan klasifikasi fungsi hutan ini dapat 

memberikan informasi tentang persebaran hutan berdasarkan 

klasifikasi fungsi hutan  di Kabupaten Blora kepada masyarakat. 

b. Manfaat bagi pembangunan daerah penelitian 

Dengan adanya pemetaan hutan berdasarkan klasifikasi fungsi hutan, 

pemerintah dapat menggunakan peta tersebut untuk tujuan pelestarian 

dan rehabilitasi hutan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Hutan 

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan didalam pasal 1 ayat 1 

undang-undang no.5 Tahun 1967  tentang kehutanan pengertian hutan 

adalah lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan 

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan 

ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. 

Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang no 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan ( Sekjen DEPHUTBUN 1994 : 4) yang dimaksud hutan adalah 

kesatuan ekosisitem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 

yang didomonasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang 

satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. 

 

B. Fungsi dan Manfaat Hutan 

Lingkungan hutan merupakan sumber daya hidup bagi makhluk hidup 

seperti manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi dan manfaat 

hutan sangat penting antara lain sebagai sumber daya yang menyediakan 

kayu bakar dan arang, sebagai sumber persediaan energi dan sumber daya 

industri, serta daerah untuk berburu, dan yang lebih penting adalah hutan 

tetap menjalaankan fungsinya yang abadi yaitu menyelenggarakan 

keseimbangan oksigen dan karbondioksida dalam udara, mempertahankan 
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kesuburan tanah, menjaga keseimbangan tata air dan wilayah serta menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Fungsi hutan dapat berperan sebagai fungsi sosio ekonomi, fungsi 

hidrologi dan fungsi estetika. Fungsi sosio ekonomi meliputi produk hasil 

hutan, penyerapan tenaga kerja, dan pengelolaan hutan. Sedangkan fungsi 

hidrologi meliputi pengaturan tata air, perlindungan tanah, mencegah banjir, 

menghindarkan erosi, mencegah kekeringan di musim kemarau, 

menanggulangi polusi. Serta fungsi estetika yaitu untuk cagar alam,suaka 

marga satwa dan hutan wisata ( Perum Perhutani, 1978:11). 

 

C. Model Pengelolaan Hutan 

Pengelolaan menuju hutan kelestarian hasil hutan yaitu produksi 

tanaman yang di hasilkan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama 

lebih mudah dilakasanakan pada tanaman yang seragam, karena tanaman 

yang dihasilkan dapat dikendalikan sehingga produksi hutan dapat 

berlangsung secara kontinyu. 

Upaya pengelolaan hutan yang meliputi pelebaran jarak tanam, 

agroforesty dan penghutanan sosial perlu ditingkatkan yang pada prinsipnya 

langkah tersebut dimaksudkan untuk mengkombinasikan pengusahaan hutan 

yang produksi utamanya adalah kayu. Dengan pengelolaan hutan yang 

terpadu dan melibatkan masyarakat sekitar hutan maka kekhawatiran akan 

keberadaan hutan dapat diatasi, di satu pihak Perum Perhutani memiliki 

sumber daya lahan dan di lain pihak masyarakat sekitar hutan merupakan 
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sumber daya manusia sekaligus konsumen perlu terjalin suatu mitra yang 

sejajar (Wardono,1991:44-45). 

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan 

salah satu upaya pengelolaan hutan yang bisa dilaksanakan dengan pola 

hutan kemasyarakatan yaitu memberi kesempatan pada masyarakat untuk 

memanfaatkan lahan dan ruang tumbuh berupa tanaman palawija yang 

ditanam dibawah tegakan pohon tanpa menuntut hak pemilikan atas tanah 

dikawasan hutan. Pola kemasyarakatan bermaksud memberi kesempatan 

kepada masyarakat setempat yang tinggal didalam lahan hutan negara sesuai 

dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya. Sasaran dan tujuan 

dari hutan kemasyarakatan antara lain memberdayakan masyarakat di dalam 

dan sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, 

sehingga mereka mempunyai pola pemikiran hak dan kewajiban serta 

memiliki keinginan dalam melestarikan sumber daya hutan. Sedangkan 

tujuan dari hutan kemasyarakatan adalah meninngkatkan kesejahteraan 

hidup masyarakat didalam dan sekitar hutan ( Departemen Kehutanan,1996). 

Sejak pembangunan jangka panjang pertama pembangunan kehutanan 

dikembangkan dengan tujuan meningkatkan produksi dan memperluas 

penganekaragaman hasil hutan, penyediaan bahan baku, pembangunan 

industri, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha, sumber pendapatan 

negara, pemacu pembangunan daerah serta fungsi hutan sebagai penentu 

ekosistem. Dalam upaya pelestarian hutan alam maka ditetapkan 

kebijaksanaan agar dalam pengelolaan hutan perlu diterapkan Hak 
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Pengusahaan Hutan (HPH) dengan sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan 

penetapan kawasan lindung dan konservasi alam (Departemen 

Kehutanan,1996). 

 

D. Klasifikasi Fungsi Hutan 

Undang-undang no 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kehutanan pasal 3 menyebutkan bahwasanya berdasarkan fungsinya hutan 

ditetapkan sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka, dan hutan 

untuk wisata. 

1. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya 

diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan 

erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. 

2. Hutan produksi adalah kawasan hutan untuk memenuhi keperluan 

masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri 

dan ekspor. Pemungutan hasil hutuan harus berdasarkan assa kelestarian 

hutan. 

3. Hutan suaka alam ialah kawasan yang karena sifatnya yang khas 

diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan hayati. 

4. Hutan wisata adalah hutan yang karena sifatnya yang khas 

diperuntukkan untuk untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan 

pariwisata. 

Menurut keputusan direktur jendral kehutanan No. 143/kpts/DJ/I/74 

tanggal 10 oktober 1974 tentang peraturan inventarisasi hutan jati dan 
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peraturan penyusunan rencana pengaturan kelestarian hutan menyebutkan 

bahwa klasifikasi fungsi hutan dibedakan atas: 

1. Bukan untuk produksi 

 Kelas hutan ini adalah kawasan hutan yang karena berbagai sebab tidak 

dapat disediakan untuk penghasilan kayu jati dan atau hasil hutan yang 

lainnya. Kelas hutan ini dibedakan menjadi 4 kelas: 

a. Lapangan dengan tujuan istimewa (LDTI) 

Golongan ini termasuk jalan rel kereta api dan jalan mobil, 

pekarangan-pekarangan,tempat penimbunan kayu, lapangan 

penggembalaan ternak,kuburan yang terletak dikawasan hutan. 

b. Hutan suaka alam dan hutan wisata (HS/HW) 

hutan suaka alam yaitu hutan yang diperuntukkan untuk 

perlindungan hayati. Sedangkan  hutan wisata adalah hutan yang 

digunakan untuk pariwisata.  

c. Hutan lindung (HL) 

hutan yang diperuntukkan untuk pengaturan tata air, pencegahan 

banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. 

2. Untuk produksi  

a.   Untuk produksi kayu jati 

Kawasan hutan ini merupakan lapangan untuk menghasilkan kayu 

jati dan atau hasil hutan yang lainnya. Kelas hutan ini dibedakan 

menjadi 2 golongan: 
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1). Produktif 

kawasan hutan ini adalah kawasan yang ditumbuhi oleh hutan jati 

yang produktif. Kelas ini dibagi menjadi 3 kelas yaitu: 

a). Kelas umur I – XII (KU) 

Semua hutan jati yang memenuhi persyaratan-persyaratan    

tertentu kedalam 12 kelas umur. Masing-masing meliputi 10 

tahun. 

b). Masak tebang (MT) 

Tegakan yang berumur 120 tahun atau lebih dan 

perkembangannya baik. 

c). Miskin riap (MR) 

Hutan yang berdasarkan keadaannya tidak memuaskan yaitu 

tidak ada harapan. Batang dan tajuk pohon mempunyai 

banyak cacat. 

2). Tidak produktif 

Kawasan hutan yang tidak ditumbuhi dengan hutan jati yang 

produktif. Kelas hutan ini dibedakan menjadi 3 kelas yaitu: 

a). Lapangan tebang habis masa lampau (LTJL) 

Lapangan ini adalah lapangan bekas tebangan yang baru 

ditanami dalam tahun yang berikutnya. Jika dalam tahun 

berikutnya tidak ditanami juga maka lapangan bekas tebang 

habis dimasukkan dalam kelas hutan ini. 
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b). Tanah kosong (TK) 

Keadaan lapangan yang gundul atau hampir gundul. 

Lapangan ini ditanami semak belukar. 

c). Hutan jati bertumbuhan kurang (HJBK) 

Lapangan yang beertumbuhan jati yang dianggap gagal atau 

tidak memuaskan hasilnya. 

b. Bukan untuk produksi kayu jati  

Kawasan ini tidak dapat digunakan untuk produksi jenis tanaman  

kayu jati. kawasaan ini termasuk kawasan yang tanaman berupa jenis 

kayu lain. 

1). Hutan alam kayu lain 

Kawasan hutan yang ditanami dengan tanaman jenis kayu lain 

yang berupa kayu mahoni, sealain kayu mahoni ada jenis tanama 

lainnya yaitu winong sureh kedinding. 

2). Tanaman jenis kayu lain 

Kawasan hutan yang ditanami dengan tanaman jenis kayu lain 

yang berupa kayu mahoni  

 

E.  Pemetaan 

Pemetaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan membuat peta 

(Anonim, 1989). Dengan kalimat sederhana peta adalah pengecilan 

permukaan bumi atau benda angkasa yang digambar pada bidang datar 
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dengan menggunakan ukuran, simbol, dan generalisasi (peyederhanaan) 

(Juhadi dan Dewi L. S, 2001:2). 

Kegunaan peta antara lain untuk kepentingan pelaporan, peragaan, 

analisis dan pemahaman dalam interaksi dari obyek atau kenampakan secara 

keruangan (Sinaga, 1992). Kegunaan peta atau fungsi peta yang lain yaitu 

sebagai alat yang diperlukan dalam proses perencanaan wilayah, alat yang 

membantu dalam penelitian, alat peraga untuk proses pembelajaran dikelas 

dan sebagai media untuk belajar secara mandiri (Juhadi dan dewi L.S, 2001) 

 Peta mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia terutama 

dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam 

mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 

Data-data yang dapat dibuat peta adalah data-data yang  bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif dapat diwujudkan di dalam bentuk diagram 

atau simbol peta yang mencerminkan nilai atau jumlah. Sedangkan data 

kualitatif merupakan suatu data mengenai fenomena-fenomena sosial.  

 

F. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

1. Pengenalan Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Pemetaan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan komputer 

yang berbasis SIG. Penggunaan SIG meningkat tajam sejak tahun 1980-

an. Peningkatan pemakaian sisitem, ini terjadi dikalangan pemerintah, 

akademis, militer, atau bisnis terutama dinegara-negara maju. 

Perkembangan teknologi digital sangat besar peranannya dalam 
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perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai bidang. SIG merupakan 

sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. BAKOSURTANAL 

menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data geografi, dan personal yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan bentuk informasi yang bereferensi geografi. Dengan 

demikian basis analisis SIG adalah data spasial dalam bentuk digital yang 

diperoleh melalui data satelit atau data lain yang telah terdigitasi. Analisis 

SIG memerlukan tenaga ahli sebagai interpreter, perangkat keras komputer 

dan soft ware pendukung (Eko  budiyanto, 2002).  

2. Data Sistem Informasi Geografi 

Data SIG berupa data digital yang berformat raster dan vector. 

Data vektor menyimpan data  digital dalam bentuk rangkaian koordinat 

(x,y). Titik disimpan sebagai sepasang koordinat dan poligon sebagai 

rangkaian koordinat yang membentuk garis tertutu. Data raster adalah data 

grafis dalam bentuk rangkaian bujur sangkar yang disimpan sebagai angka 

yang menyatakan baris dan kolom dalam bentuk matriks.  

Sumber data SIG dapat berupa citra satelit atau foto udara digital 

serta foto udara yang terdigitasi. Citra satelit atau data berasal dari satellit 

landsat TM merupakan contoh data citra digital dengan format raster. 

Metode digitasi dapat dilakukan secara manual dengan alat digitizer atau 

denga mengggunakan perangkat lunak dengan teknik digitasi. Perangkat 
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lunak yang dapat digunakan dalam digitasi misalnya auto cad map, R2V, 

Arc view dan lain-lain. 

Perangkat keras lain sebagai alat bantu digitasi adalah scaner. 

Scaner akan menngubah gambar analog (gambar pada selembar kertas) 

menjadi data digital elektronik yang dapoat direkam dalam hardisk, CD, 

atau lainnya.  

Data digital dapat diperoleh dengan metode: 

a. Digitasi pet-apeta yang ada dengan menggunakan digitizer. 

b. Scanning  peta. 

c. Produksi peta foto digital. 

d. Memasukkan manual dari koordinat terkomputasi dan perhitungan. 

e. Transfer dari sumber data digital. 

Ketiga metode pertama yang menghasilkan data digital dari dasar dapat 

dibagi dalam tiga tahap yaitu: 

a. Penyimpanan 

b. Digitasi atau pelarikan (scanning) 

c. Editing. 

3. Pemetaan dengan menggunakan Soft Ware Arc View 

Prinsip pengelolaan data dalam SIG secara sederhana dapat 

digambarkan dengan sebuah overlay atau tumpang susun  beberapa peta 

berwarna yang tergambar pada kertas transparansi. Dalam pengolahan 

digital SIG, masing-masing satuan pemetaan memiliki bobot tertentu. 

Pembibotan dilakukan dengan scoring. 
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Editing terhadap data raster seringkali diperlukan untuk 

menyempurnakan hasil visualisasi. Editing dilakukan seperti pada 

pelurusan, penghalusan, pemotongan, penambahan, pewarnaan dan lain-

lain. Soft ware yang dapat dilakukan dalam editing data digital seperti arc 

view memiliki kemampuan pengolahan digital dan editing serta lay out 

hasil olahan data digital tersebut. 

Arc view merupakan sebuah soft ware pengolah data spasial. Soft 

ware ini memiliki keungggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah 

data spasial. Arc View memiliki kemampuan dalam pengolahan atau 

editing arc, menerima atau konversi data-data digital lain seperti CAD, 

atau dihubungkan dengan data image seperti format JPG, TIFF atau image 

gerak. Untuk memulai Soft ware arc view, panggil dengan dari program 

start menu dengan cara: 

a. Klik start 

b. Klik program 

c. Klik ESRI 

d. Pilih arc  view GIS 

Isi proyek arc view terdiri dari view, tabel, grafik, layout dan 

skript. 

a.  View  

View berfungsi untuk mempersiapkan data sosial dari peta yang akan 

dibuat atau diolah. Dari view ini dapat dilakukan input data dengan 

digitasi atau pengolahan data spasial.  
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b. Tabel (Table) 

Tabel adalah data atribut dan data spasial. Data atribut ini digunakan 

sebagai dasar analisis data spasial. Arc view dapat membentuk 

jaringan basis data denga menggunakan fasilitas tabel ini. Hubungan 

relasional dapat dilakukan sehingga memudahkan analisis spasialnya. 

Hubungan yang terbentuk ini memungkinkan penggunaan data untuk 

mengambil data yang berupa tabel, teks, peta atau gambar. 

c. Grafik ( Chart) 

Grafik merupakan alat penyaji data yang efektif. Dengan 

mengggunakan grafik ini dapat digunakan sebagai analisis yang baik 

terhadap sebuah fenomena. Arc view memiliki variasi grafik yang 

beraneka ragam. Masing-masing grafik tersaebut memiliki sifat atau 

karakteristik terhadap data yang disajikan. Grafik ini terhubung dengan 

data atribut tabel berupa numaearic. 

d. Lay out 

Lay out merupakan tempat mengatur tata letak dan rancangan dari peta 

akhir. Penambahan berbagai simbol, tabel, dan atribut peta lain dapat 

dilakukan pada layout. 

e. Script 

Script adalah makro dalam arc view. Dengan makro ini kemampuan 

arc view dapat diperluas dengan membuat sebuah program aplikasi 

yang nantinya dapat di add ins pada arc View. Program aplikasi yang 
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dapat dibuat dengan script misalnya otomasi analisis data spasial, dan 

lain-lain (Eko Budiyanto, 2002) 

4. Proses Pemetaan 

a. Bahan 

1).  Peta administrasi 

2).  Peta Kawasan Hutan 

3).  Data kehutanan 

b. Alat 

1). Komputer 

2). Soft ware Arc View 

3). Printer 

4). Scanner 

c. Cara pemetaan 

1). Mempersiapkan view 

2). Memasukkkan sumber data 

3). Digitasi 

4). Editing 

5). Tabel 

6). Layout peta 

7). Printer 
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BAB III 

METODE SURVEI DAN PEMETAAN 

 

A. Variabel survei dan pemetaan 

Variabel dalam tugas akhir ini yaitu: 

1. Klasifikasi fungsi hutan 

2. Luas areal hutan 

3. Jenis tanaman yang diproduksi  

Variabel yang diteliti  dalam tugas akhir ini ditunjang dengan adanya 

peta administrasi Kabupaten Blora dan juga peta kawasan hutan Kesatuan 

Pemangkuan Hutan Blora. 

 

B. Jenis Data 

Adapun jenis data dalam tugas akhir ini yaitu 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapngan. Disini datanya berupa 

yang berupa hasil pengamatan dalam bentuk dokumentasi. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari lapangan melainkan 

dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan literatur yang mendukung 

penulisan tugas akhir ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara pengadaan atau pengumpulan 

data untuk keperluan dalam pelaksanaan penelitian. Proses pengumpulan data 
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ini sangat penting karena mendukung dan memperjelas hasil penelitian. 

Pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Observasi 

Observasi yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata yang 

disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan mengggunakan alat indra. Dalam penelitian 

ini yang diobservasi oleh peneliti yaitu  kondisi hutan serta jenis tanaman 

yang diproduksi oleh kawaan hutan tersebut.  

2. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari data-

data atau buku-buku literatur yang berhubungan dengan hal-hal yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil data-data dari buku yang 

mendukung penulisan tugas akhir ini. Misalnya data-data tersebut dari 

buku inventarisasi kawasan hutan, data-data dalam buku Kabupaten dalam 

angka, buku fakta Kabupaten Blora. Serta didukung dengan peta 

administasi Kabupaten Blora dan peta kawasan hutan KPH Blora. 

3. Kegiatan laboratorium 

Kegiatan laboratorium adalah kegiatan yang dilakukan dilaboratorium 

dengan menggunakan komputer yang ada software arc view. Kegiatan 

yang pertama sebelum melakukanpengolahan peta harus terlebih dahulu 

mempersiapkan bahan-bahan yaitu peta administrasi Kabupaten Blora, 

peta kawasan hutan KPH Blora serta data-data kawasan hutan. Setalah 

terkumpul kemudian melakukan pengolahan peta serta data-data tersebut 
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hingga dapat menghasilkan sebuah peta baru. Peta baru tersebut yaitu peta 

persebaran hutan menurut klasifikasi fungsi hutan KPH Blora. 

 

D.  Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah pengolahan data hasil penelitian selesai. 

Hasil penelitian dan pengumpulan data diolah dengan menggunakan software 

arc view. Pengolahan data dilakukan dengan soft ware arc view karena 

software ini dapat digunakan untuk mengolah data serta analisis data spasial 

dan data atribut. 

Dalam pengolahan data akan ada pemasukan data spasial dan data 

atribut. Dari pengolahan data spasial dan data atribut ini diperoleh kawasan 

hutan KPH Blora dengan tabel klasifikasi hutan. 

Metode analisis data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengetahui atau 

mengungkapkan variabel diatas. Data yang diperoleh diolah dan 

diklasifikasikan sehingga merupakan susunan urutan data yang selanjutnya 

dibuat tabel-tabel dan kemudian diproses lebih lanjut dengan menggunakan 

komputer berbasis SIG dengan soft ware arc view.   
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMETAAN 

 

A. Gambaran Umum KPH Blora 

1. Letak dan luas wilayah  

Kawasan Pemangkuan Hutan Blora merupakan bagian dari 

PERUMPERHUTANI Unit I Jawa Tengah yang berada di Blora. Kawasan 

ini terletak pada 111o 8’ 27,7’’ LS – 111o 28’27,79” LS dan 60 50’ 00” BT-   

7o 10’ 00” BT. Dan secara administratif kawasan ini terletak pada : 

   Sebelah Utara              :  KPH Mantingan Bagian Hutan Kalinanas dan      

KPH Mantingan Bagian Hutan Sulang Barat           

            Sebelah Timur             :  KPH Cepu Bagian Hutan Payaman 

Sebelah Selatan           :  KPH Randublatung Bagian Hutan Doplang,   

Bagian Hutan Bekutuk, Bagian Hutan Ngliron  

Sebelah Barat              :  KPH Purwodadi Bagian Hutan Kradenan dan   

KPH Pati 

Kawasan hutan KPH Blora mempunyai luas sebesar 15.000 Ha 

yang tersebar di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Todanan, Kecamatan 

Tunjungan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Blora, Kecamatan Banjarejo, 

Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Kunduran. Kawasan hutan tersebut 

terdiri 3 bagian hutan yaitu Bagian Hutan Banjarejo dengan luas kawasan 

hutan seluas 4108.2 Ha, Bagian Hutan Ngawen dengan luas kawasan 
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hutan seluas 5781.6 Ha dan Bagian Hutan Kunduran yang terletak di 

kecamatan kunduran dengan luas kawasan hutan seluas 5027.5 Ha. 

 

2. Kondisi fisik 

a. Kemiringan lereng 

Berdasarkan peta kemiringan lereng Kabupaten Blora dapat 

dideskripsikan  bahwa kemiringan lereng wilayah yang termasuk 

dalam kawasan KPH Blora dikelompokkan menjadi 4 yaitu 

kemiringan lereng 0-2%, 2-15%, 15-40% dan >40 %. Kemiringan 

lereng 0-2% di Kecamatan Banjarejo seluas 5.419,000 Ha, Kecamatan 

Ngawen sebesar 6.273,192 Ha dan di Kecamatan Kunduran seluas 

409,288 Ha Kecamatan Todanan seluas 2.338,500 Ha, Kecamatan 

Blora seluas 5129,500 Ha, Kecamatan Tunjungan seluas 2.099,000 Ha, 

Kecamatan Japah seluas 978,667 Ha. Kemiringan lereng 2-15 % 

diKecamatan Banjarejo sebesar 3.284,000 Ha, di Kecamatan Ngawen 

sebesar 2.600,000 Ha, dan di Kecamatan Kunduran sebesar 12.164,000 

Ha Kecamatan Todanan seluas 2.382,419 Ha, Kecamatan Blora seluas 

1.571,605 Ha, Kecamatan Tunjungan seluas 5.757,522 Ha, Kecamatan 

Japah seluas 4.062,525 Ha.. Kemiringan lereng 15-40% di Kecamatan 

Banjarejo sebesar 1.650,000 Ha, di Kecamatan Ngawen sebesar 

1225,000 Ha dan di Kecamatan Kunduran 225,000 Ha Kecamatan 

Todanan seluas 115,000 Ha, Kecamatan Blora seluas 225,000 Ha, 

Kecamatan Tunjungan seluas 2310,000 Ha, Kecamatan Japah seluas 
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5.300,000 Ha. Kemiringan lereng > 40 % terdapat di Kecamatan 

Tunjungan seluas 15,000 Ha dan di Kecamatan Japah seluas 115,000 

Ha. Lihat Tabel Sebagai berikut: 

Tabel 1 
KEMIRINGAN LERENG 

WILAYAH BLORA 
 
 

Kemiringan Lereng Kecamatan 
0-2 2-15 15-40 >40 

Banjarejo 5.418,000 3.284,215 1.650,000 0
Ngawen 6.273,192 2.600,000 1.225,000 0
Todanan 2.338,500 2.382,419 115,000 0
Kunduran 409,288 12.164,000 225,000 0
Blora 409,288 1.571,605 1.277,500 0
Tunjungan 2.099,000 5.757,522 2.310,000 15,000
Japah 978,667 4.062,525 5.300,000 115,000

Sumber : Kabupaten dalam angka, 2004 
 

b. Kedalaman efektif tanah 

Kedalaman efektif tanah menggambarkan sejauh mana perakaran 

tanaman dapat masuk kedalam tanah dengan baik. Berdasarkan peta 

kedalaman efektif tanah Kabupaten Blora dapat dideskripsikan  bahwa  

kedalaman efektif tanah wilayah ini dibedakan menjadi 4 kelas yaitu 

dangkal dengan kedalaman efektif tanahnya 0-30 Cm, 30-60 Cm, 60-

90 Cm dan >90 Cm. Kedalaman efektif tanah 0-30 Cm di Kecamatan 

Banjarejo seluas 0 Ha, Kecamatan Ngawen sebesar 0 Ha dan di 

Kecamatan Kunduran seluas 119,260 Ha Kecamatan Todanan seluas 

3.221,000 Ha, Kecamatan Blora seluas 5243,500 Ha, Kecamatan 

Tunjungan seluas 6.863,267 Ha, Kecamatan Japah seluas 5.797,325 

Ha. Kedalaman efektif tanah 30-60 Cm Kecamatan Banjarejo seluas 0 
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Ha, Kecamatan Ngawen sebesar 0 Ha dan di Kecamatan Kunduran 

seluas 50,000 Ha Kecamatan Todanan seluas 8.325,919 Ha, 

Kecamatan Blora seluas 2.047,962 Ha, Kecamatan Tunjungan seluas 

362,000 Ha, Kecamatan Japah seluas 3.987,927 Ha. Kedalama efektif 

tanah 60-90 Cm Kecamatan Banjarejo seluas 1.834,215 Ha, 

Kecamatan Ngawen sebesar 4.208,017 Ha dan di Kecamatan 

Kunduran seluas 1.652,000 Ha Kecamatan Todanan seluas 1.100,000 

Ha, Kecamatan Blora seluas 649,000 Ha, Kecamatan Tunjungan seluas 

2503,255 Ha, Kecamatan Japah seluas 519,914 Ha. Kedalaman efektif 

tanah >90 Cm Kecamatan Banjarejo seluas 8.509,000 Ha, Kecamatan 

Ngawen sebesar 5.890,175 Ha dan di Kecamatan Kunduran seluas 

10.977,028 Ha Kecamatan Todanan seluas 277,000 Ha, Kecamatan 

Blora seluas 7.978,605 Ha, Kecamatan Tunjungan seluas 453,000Ha, 

Kecamatan Japah seluas 0 Ha. Lihat tabel berikut: 

TABEL II 
KEDALAMAN EFEKTIF TANAH 

WILAYAH BLORA 
 

Kedalaman efektif taanh Kecamatan 
0-30 30-60 60-90 >90 

Banjarejo 0 0 1.834,2150 8.509,000
Ngawen 0 0 4.208,017 5.890,175
Kunduran 119,260 50,000 1.652,000 10.977,028
Blora 5.243,500 2.047,962 649,000 7978,605
Tunjungan 6.863,267 362,000 2.503,000 453,000
Japah 5.797,325 3987,927 519,940 0
Todanan 3.221,000 8325,919 1.100,000 277,000

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka 2004 
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c. Tekstur tanah 

Tekstur tanah menggambarkan perbandingan relatif antara fraksi pasir, 

debu,dan liat sebagai pembentuk butir-butir tanah. Berdasarkan peta 

tekstur tanah Kabupaten Blora dapat dideskripsikan  bahwa tekstur 

tanah dikawasan ini terbagi dalam 3 kelas yaitu tektur tanah halus, 

seadng dan kasar. Tekstur tanah halus di Kecamatan Banjarejo seluas 

1.199,000 Ha, Kecamatan Ngawen sebesar 1.262,000 Ha dan di 

Kecamatan Kunduran seluas 3.356,000Ha Kecamatan Todanan seluas 

10.118,919 Ha, Kecamatan Blora seluas 856,000 Ha, Kecamatan 

Tunjungan seluas 1.211,000Ha, Kecamatan Japah seluas 5.513,942 Ha 

Tekstur tanah sedang di Kecamatan Banjarejo seluas 8.441,215 Ha, 

Kecamatan Ngawen sebesar 8.835,692 Ha dan di Kecamatan 

Kunduran seluas 9.442,288 Ha Kecamatan Todanan seluas 1.903,000 

Ha, Kecamatan Blora seluas 7.122,605 Ha, Kecamatan Tunjungan 

seluas 8.970,000 Ha, Kecamatan Japah seluas 4.791,250 Ha. Tekstur 

tanah kasar  hanya terdapat pada Kecamatan Todanan seluas 952,000 

Ha.Lihat tabel berikut: 
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TABEL III 
TEKTUR TANAH 

WILAYAH BLORA 
 
 

tekstur tanah Kecamatan 
halus sedang Kasar 

Banjarejo 1.199,000 8.441,215 0
Ngawen 1.262,000 8.835,692 0
kunduran 3.356,000 9.442,288 0
Blora 856,000 7.122,605 0
Tunjungan 1.211,000 8.970,522 0
Japah 5.513,942 4.791,250 0
Todanan 10.118,919 1.803,000 952,000

      Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka,2004 
 

d. Draenasae tanah 

Draenase tanah adalah keadaan tata air diatas permukaan tanah, 

dikawasan ini terdapat 3 kelas drenase tanah yaitu kedap air, sering 

longsor dan mantap. 

e. Erosi 

Tingkat erosi di kawasan ini terbagi dalam 4 kelas yaitu tingkat erosi 

sedang, tingkat erosi ringan, tingkat erosi yang berat dan tingkat erosi 

yang sangat berat sekali. Untuk tingkat erosi ringan terletak di 

Kecamatan Kunduran, Kecamatan Todanan, Kecamatan Banjarejo, 

Kecamatan Ngawen, Kecamatan Japah, Kecamatan Tunjungan dan 

Kecamatan Blora. Tingkat erosi sedang terletak di Kecamatan 

Kunduran, Kecamatan Todanan, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan 

Ngawen, dan Kecamatan Japah. Tingkat erosi berat terletak di 

Kecamatan Todanan, Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Blora. 
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Sedangkan tingkat erosi yang sangat berat sekali terletak di Kecamatan 

Todanan, dan Kecamatan Blora 

f. Geologi 

Berdasarkan peta rupa bumi Kabupaten Blora geologi di kawasan KPH 

Blora  terdiri dari: 

1) Alluvium yang terdiri dari tanah lempung, lahan pasir, dan 

kerikil terdapat di Kecamatan Banjarejo, Kecamtan Ngawen Dan 

Kecamatan Kunduran. 

2) Formasi selorejo yang terdiri dari batu lempung dan batu 

gamping terdapat di Kecamatan Banjarejo. 

3) Formasi ledok yang terdiri dari batu gamping dan batu glukonik 

yang terdapat di Kecamatan Banjarejo dan Kecamatan Kunduran. 

4) Formasi Mundu yang terdiri dari batu gamping terdapat di   

Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan 

Kunduran. 

5) Formasi Tambakromo yang terdiri dari batu lempung, rapal dan 

batu gamping terdapat di Kecamatan Kunduran, Kecamatan 

Todanan, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan 

Japah, Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Blora. 

6) Fomasi Wonocolo terdiri dari napal dan batu gamping terdapat di 

Kecamatan Todanan dan Kecamatan Tunjungan. 

7) Formasi Madura terdiri dari gamping  dan karal terdapat di 

Kecamatan Todanan. 
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8) Formasi tuban terdiri dari lempung,pasi kwarsa,napaldan batu 

gamping terdapat di Kecamatan Todanan.  

g. Jenis tanah 

Berdasarkan peta jenis tanah Kabupaten Blora jenis tanah yang 

terdapat pada kawasan ini adalah jenis tanah mediteran dan grumusol 

yang cocok untuk sawah, tegalan, perkebunan dan kehutanan. Jenis 

tanah ini warnanya merah kecoklatan dan kelabu sampai hitam. Jenis 

tanahnya berupa tanah gumusol dan mediteran terdapat pada 

Kecamatan Kunduran, Kecamatan Todanan, Kecamatan Banjarejo, 

Kecamatan Ngawen, Kecamatan Japah, Kecamatan Tunjungan dan 

Kecamatan Blora. Jenis tanah itu berupa tanah kapur dan margel yang 

warnanya merah kecoklatan dan kelabu sampai hitam. 

 

B. Proses pemetaan 

1. Menscan peta 

Sebelum melakukan pemetaan terlebih dahulu kita menscan peta terlebih 

dahulu. Misal tipe scannya Canon Scan D 646 U EX. Cara menscan yaiut 

dengan cara : 

a. klik scan gear pada short cut atau dari start, program, canon csan gear    

di klik. Klik custom 2 maka akan muncul scan gear CS-U kemidian 

akan muncul ommi page pro-untitled ommipage document.  

b. Untuk menyimpan peta yang suf\dah iscan caranya klik file kem\udian 

cari save image di klik atau pakai CTRL+L maka akan muncul Save in 
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…. Tulis folder misal Tugas akhir file name…..pemetaan hutan save as 

tipe : TIFF group 4 Compressed (* Tiff). 

2. Memulai arc view 

Arc view merupakan sebuah soft warae pengolah data spasial. Soft ware 

ini memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pengolah 

data spasial. Arc view mempunyai kemampuan dalam pengolahan data 

dari data digital lain seperti CAD atau dihubungkan dengan data image 

seperti format JPEG, TIFF, atau image gerak. 

Untuk memulai penggunaan soft ware ini panggil progran ini dari start 

menu yang secara berurutan sebagaai berikut: 

a. Klik start 

b. Pilih program 

c. Pilih esri 

d. Pilih arc view 
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3. Membuat new project  

Setelah arc view diaktifkan apabila setting arc view belum diubah, maka di 

dalam layar monitor akan terlihat “wolcome to arc view” yang 

menawarkan tiga piolihan yaitu: 

a. Membuka projek dengan new view 

b. Mambuka projek kosong 

c. Membuka projek yang sudah dibuat 

        

jika belum punya projek atau ingin membuat view baru maka klik “with a 

new view” kemudian klik OK sehingga akan muncul dialog berikut 

 

kemudian klik yes maka akan muncul add theme dialog box  
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selanjutnya ubahlah direktori ke direktori yang berisikan data yang akan 

kita gunakan untuk memetakan suatu peta. Setelah membuat direktori 

langkah selanjutnya yaitu membuat titik kontrol suatu peta dengan cara 

mengklik register and transform. 

4. Digitasi data spasial  

Setelah menscan, membuat theme baru kemudian memasukkan koordinat 

atau titik kontrol,  peta tersebut siap untuk didigitasi. Langkah-langkah 

untuk mewndigutasi peta adalah  

a. Pilih view dari menu utama dengan mengklik, pilih new theme dari 

sub menu, kemudian klik maka akan muncul dialog box new theme 

selanjutnya pilih tipe yang akan digunakan ada tipe point, line, 

poligon. Sorot/blok point, line, poligon sesuai dengan tipe theme yang 

akan dibuat. 

b. Kemudian klik OK maka akan muncul jendela new theme beri nama 

baru pada file name karena masing-masing theme akan disimpan pada 

sebuah file baru dengan ekstensi Shp. Setelah diberi nama kemudian 
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klik OK maka layer/theme baru aka muncul pada view kemudian kita 

siap mendigitasi sebuah peta.  

5. Editing  

Langkah-langkah dalam mengedit peta yaitu: 

a. Klik ikon pointer 

b. Klik theme yang akan diedit pada daftar  isi projek 

c. Pilih theme dari menu 

d. Pilih start editing 

 

Pada daftar isi view terdapat kotak cek theme yang diaktifkan. Kotak skrip 

ini menunjukkan bahwa theme tersebut siap untuk diedit. Apabila editing 

sudah selesai dilakukan maka simpanlah dengan cara mengklik ikon save 

atau dengan cara klik theme pada sub menu kemudian klik stop editing 

kemudian klik. 

6. Tabel 

Untuk menampilkan tabel dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Dari daftar isi view pilih theme yang akan dibuat tabelnya.  
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b. Klik ikon open theme table. 

c. Setelah itu kita siap mengisi tabel tersebut sesuai dengan kriteria yang 

dibuat. 

 

7. Lay out 

Pembuatan lay out peta dapat dilakukan setelah pembuatan projek dalam 

arc view dengan segala perubahannya selesai. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Aktifkan semua theme yang akan diperlukan dalam sebuah tampilan 

lay out peta  

b. Pilih menu view 

c. Arahkan pointer pada menu lay out. 

d. Muncul template manager 

e. Pilih landscpae atau potarit  
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pilih landscape (posisi memanjang) atau potrait (posisi berdiri) sesuai 

dengan yang diingginkan kemodia klik OK. Maka akan muncul peta 

yang akan di buat pada view, beserta judul peta, legenda, skala peta, 

orientasi peta, garis tepi dapat di ubah sesuai dengan keinginan kita. 

8. Printer 

Setelah kita membuat dan mengedit lay out sesuai dengan keinginan kita 

maka lay out tersebut siap untuk diprint.  
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C.    Klasifikasi fungsi hutan dan persebaran hutan KPH Blora 

Pengklasifikasian hutan di KPH Blora didasarkan pada peraturan diirektur 

jendral kehutanan No 143/kpts/DJ/I/74 tanggal 10 oktober tentang peraturan 

inventarisasi hutan jati dan peraturan tentang penyusunan rencana pengaturan 

kelestarian hutan 

Klasifikasi fungsi hutan di KPH Blora dapat dilihat sebagai berikut: 

TABEL IV 
KLASIFIKASI FUNGSI HUTAN 

DI KPH BLORA 
 

BH 
Kunduran 

BH 
Ngawen 

BH 
Banjarejo 

KPH 
Blora 

Klasifikasi 
fungsi hutan 

Ha Ha Ha Ha 
Hutan wisata 2.9 - - 2.9
Ldti 2.8 2.3 4.5 9.6
Hutan lindung - 131.9 - 131.9
Hutan produksi 4972.1 5582.5 4058.6 14613.2
Jumlah 4977.8 5716.7 4063.1 14757.6
Luas alur 49.7 64.9 45.1 159.7
Jumlah total 5027.5 5781.6 4108.2 15000

        Sumber: Inventarisasi Kawasan Hutan KPH Blora 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa klasifikasi fungsi hutan di KPH blora 

terdiri dari 4 kelas yaitu hutan wisata, lapangan dengan tujuan istimewa, hutan 

lindung dan hutan produksi. 

1. Hutan wisata 

Hutan wisata merupakan hutan yang karena sifatnya yang khas 

diperuntukkan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata. 

Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa hutan wisata di KPH Blora 
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terletak di bagian hutan Kunduran tepatnya di Kecamatan Todanan. Hutan 

wisata di KPH Blora ini mempunyai luas sebesar 1.0 ha. Bentuk lapangan 

pada kawasan ini yaitu berombak. Jenis tanahnya berupa jenis tanah kapur 

dengan warna tanah coklat kehitaman. Draenase/kesarangan tanah kawasan 

ini termasuk dalam kriteria kelas agak sarang/kedap air dan peka terhadap 

erosi. Kawasan hutan wisata ini berupa sebuah gua yang bernama gua 

terawang. Kemiringan lereng apda kawasan ini yaitu antara 2-15 % da 

kedalaman efektif tanah termasuk dalam kriteria dalam yaitu 60-90 cm. 

Jenis tanaman yang diproduksi dalam hutan wisata ini adalah berupa 

tanaman jati. 

2. Hutan lindung 

 Hutan lindung merupakan kawasan yang karena sifat alamnya 

diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi 

serta pemeliharaan kesuburan tanah. Berdasarkan peta diatas dapat dilihat 

bahwa hutan lindung di KPH Blora terletak di bagian hutan Ngawen 

tepatnya di Kecamatan Japah. Hutan lindung di KPH Blora ini mempunyai 

luas sebesar 131.9 ha. Hutan lindung ini berfungsi untuk pengaturan tata air, 

pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini yaitu berombak, berbukit-bukit dan berjurang. 

Jenis tanahnya berupa jenis tanah kapur dan margel dengan warna tanah 

merah kecoklatan. Draenase/kesarangan tanah kawasan ini etrmasuk dalam 

kriteria kelas agak sarang/kedap air. Kemiringan lereng pada kawasan ini 
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yaitu > 40 % dan kedalaman efektif tanah termasuka dalam kriteria dalam 

yaitu 60-90 cm. Jenis tanaman yang diproduksi dalam hutan lindung ini 

adalah berupa tanaman jati, kedinding, winong, sureh, dan bendo.  Selain 

kawasan hutan lindung mempunyai kemiringan > 40 %, kawasan hutan 

lindung tersebut juga berada pada ketinggian 2.000 meter diatas permukaan 

air laut. Didalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan ada kegiatan 

pembangunan selain usaha untuk memelihara dan meningkatkan fungsi 

hutan lindung.  

3. Lapangan dengan tujuan istimewa 

Lapangan dengan tujuan istimewa merupakan lapangan yang digunakan 

untuk tujuan istimewa misalnya jalan rel, jalan kendaraan umum, tempat 

penimbunan kayu, kuburan dan rumah dinas. Berdasarkan peta diatas dapat 

dilihat bahwa lapangan dengan tujuan istimewa di KPH Blora terletak di 

semua bagian hutan yaitu bagian hutan Kunduran dengan luas 2,8 Ha, 

bagian hutan Ngawen dengan luas 2,3 Ha dan bagian hutan banjarejo 

dengan luas 4 ,5 Ha.Lapangan dengan tujuan istimewa  di KPH Blora ini 

mempunyai luas sebesar 11.5 Ha. Bentuk lapangan pada kawasan ini yaitu 

berombak dan datar. Jenis tanahnya berupa jenis tanah kapur dengan warna 

tanah coklat kehitaman, coklat kemerahan dan abu-abu. 

Draenase/kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam kriteria kelas agak 

sarang/kedap air. Kemiringan lereng pada kawasan ini yaitu antara 2-15 % 

da kedalaman efektif tanah termasuk dalam kriteria dalam yaitu 60-90 cm.  
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4. Hutan produksi 

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang digunakan untuk memenuhi 

keperluan masyarakat pada umumnya dan untuk pembangunan industri dan 

ekspor pada khususnya. Kawasan hutan produksi pada kawasan KPH Blora 

ini tersebar diseluruh kawasan yaitu kawasan pada Bagian Hutan Kunduran 

dengan luas 4977,8 Ha, Bagian Hutan Ngawen dengan luas 5716.7 Ha dan 

Bagian Hutan Banjarejo dengan luas 40613,1 Ha. Lihat tabel berikut: 

TABEL V  
HUTAN PRODUKSI 

DI KPH BLORA  
 

BH  
Kunduran 

BH  
Ngawen 

BH 
Banjarejo 

Hutan produksi 

Ha Ha Ha 
1. untuk kayu jati 
    a. produktif 

   

        KU     I 646,7 814,0 512,5
        KU     II 338,1 902,7 685,9
        KU     III 322,8 583,2 717,1
        KU     IV 178,3 397,3 264,8
        KU     V 115,3 197,0 130,9
        KU     VI 192,4 270,4 39,0
        KU     VII 106,2 335,6 139,7
        KU     VIII 54,7 298,5 105,4
        KU      IX 247,6 123,1 28,2
        Masa tebang 6,1 96,5 84,8
        Miskin riap 222,1 222,5 468,7
   b.tidak produktif  
         LTJL 63,8 0,3 58,6
         TK 62,6 148,6 124,0
2.bukan produksi  kayu jati  
         HAKL 39,1 60,7 3,7
         TJKL 629,9 311,7 337,9
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a. untuk produksi kayu jati. 

1).  Produktif 

    kawasan ini terbagi dalam 3 kelas yaitu: 

a). Kelompok umur 

 kelompok umur I 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 1-10 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 1973,2 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 646,7 ha, 

Bagian Hutan Ngawen seluas 814,0 ha dan Bagian Hutan 

Banjarejo dengan luas 512,5 ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, 

Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini ada yang datar, 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini ada yang dangkal (0-30 cm), agak dalam (30-

60 cm), dalam (60-90 cm). Draenase atau kesarangan tanah 

kawasan ini termasuk dalam kriteria sarang dan ada yang agak 

sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis 

tanah kapur, margel dan pasir kwarsa. 
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 kelompok umur II 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 10-20 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 1926,7 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 338,1 ha, 

bagian hutan Ngawen seluas 902,7 ha dan Bagian Hutan 

Banjarejo dengan luas 685,9 ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, 

Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini ada yang datar, 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini  ada yang  dangkal (0-30 cm), dalam (60-90 

cm), agak dalam (30-60 cm). Draenase atau kesarangan tanah 

kawasan ini termasuk dalam kriteria sarang dan ada yang agak 

sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis 

tanah kapur dan margel. 

 kelompok umur III 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 20-30 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 1623 Ha terdiri dari bagian hutan 

Kunduran yang mempunyai luas sebesar 322,8 Ha, bagian 

hutan Ngawen seluas 583,2 Ha dan bagian hutan Banjarejo 
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dengan luas 717,1 Ha. Kawasan ini terdapat pada kecamatan 

Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, Kecamatan 

Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk lapangan pada 

kawasan ini ada yang datar, berombak/bergelombang dan 

miring. Kedalaman efektif tanah pada kawasan ini ada yang  

agak dalam (30-60 cm), dalam (60-90 cm). Draenase atau 

kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam kriteria sarang 

dan ada yang agak sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan 

ini berupa jenis tanah laterit dan margel.  

 kelompok umur IV 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 30-40 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 840,4 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 178,3 ha, 

bagian hutan Ngawen seluas 397,3 Ha dan bagian hutan 

Banjarejo dengan luas 264,8 Ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, 

Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini ada yang datar, 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan yang termasuk dalam kelas umur IV ada dangkal 

(0-30 cm), agak dalam (30-60 cm), dalam (60-90 cm). 
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Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam 

kriteria sarang dan ada yang agak sarang/kedap air. Jenis tanah 

pada kawasan ini berupa jenis tanah kapur merah dan margel. 

 kelompok umur V 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 40-50 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 443,2 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 115,3 Ha, 

bagian hutan Ngawen seluas 197,0 Ha dan bagian hutan 

Banjarejo dengan luas 130,9 Ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Banjarejo, 

dan Kecamatan Ngawen. Bentuk lapangan pada kawasan ini 

berombak. Kedalaman efektif tanah pada kawasan ini ada yang  

agak dalam (30-60 cm), dalam (60-90 cm). Draenase atau 

kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam kriteria 

sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis 

tanah kapur dan margel. 

 kelompok umur VI 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 50-60 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 501,8 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 192,4 Ha, 



 52

bagian hutan Ngawen seluas 270,4 Ha dan bagian hutan 

Banjarejo dengan luas 39,0 Ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Banjarejo, 

dan Kecamatan Ngawen. Bentuk lapangan pada kawasan ini 

adalah berombak. Kedalaman efektif tanah pada kawasan ini 

agak dalam (30-60 cm). Draenase atau kesarangan tanah 

kawasan ini termasuk dalam kriteria  agak sarang/kedap air. 

Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis margel. 

 kelompok umur VII 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 60-70 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 581.5 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 106,2 Ha, 

bagian hutan Ngawen seluas 335,6 Ha dan bagian hutan 

Banjarejo dengan luas 139,9 Ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Banjarejo, 

dan Kecamatan Ngawen. Bentuk lapangan pada kawasan ini 

ada yang berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman 

efektif tanah pada kawasan ini ada yang agak dalam (30-60 

cm), dalam (60-90 cm). Draenase atau kesarangan tanah 

kawasan ini termasuk dalam kriteria sarang dan ada yang agak 
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sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis 

tanah kapur dan margel. 

 kelompok umur VIII 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 70-80 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 458,6 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 54,7 Ha, bagian 

hutan Ngawen seluas 298,5 Ha dan bagian hutan Banjarejo 

dengan luas 105,4 Ha. Kawasan ini terdapat pada kecamatan 

Todanan, Kecamatan Japah, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini ada yang datar, 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini ada yang  agak dalam (30-60 cm), dalam (60-

90 cm). Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini termasuk 

dalam kriteria sarang dan ada yang agak sarang/kedap air. Jenis 

tanah pada kawasan ini berupa jenis tanah kapur, margel dan 

laterit kapur. 

 kelompok umur IX 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

yang hutan jatinya berumur 80-90 tahun. Kawasan hutan ini 

mempunyai luas hutan seluas 398,9 Ha terdiri dari bagian 

hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 246,6 Ha, 



 54

bagian hutan Ngawen seluas 123,1 Ha dan bagian hutan 

Banjarejo dengan luas 28,2 Ha. Kawasan ini terdapat pada 

kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, dan Kecamatan 

Banjarejo. Bentuk lapangan pada kawasan ini ada yang 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini ada yang agak dalam (30-60 cm),  dalam (60-

90 cm). Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini termasuk 

dalam kriteria sarang dan ada yang agak sarang/kedap air. Jenis 

tanah pada kawasan ini berupa jenis margel. 

2). Masak tebang 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan yang 

hutan jatinya berumur 120 tahun atau lebih. Kawasan hutan yang 

termasuk dalam kelas ini mempunyai luas sebesar 187,4 Ha terdiri 

dari bagian hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 6,1 Ha, 

bagian hutan Ngawen seluas 96,5 Ha dan bagian hutan Banjarejo 

dengan luas 84,8 Ha. Kawasan ini terdapat pada kecamatan 

Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan 

Ngawen. Bentuk lapangan pada kawasan ini ada yang 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini ada yang agak dalam (30-60 cm), dalam (60-90 

cm). Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam 
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kriteria agak sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa 

jenis margel. 

3). Miskin riap 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan yang 

hutan yang keadaannya tidak memuaskan yaitu tidak adanya 

harapan tumbuh dengan baik. Kawasan hutan yang termasuk 

dalam kelas ini mempunyai luas sebesar 913,3 Ha terdiri dari 

bagian hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 221,1 Ha, 

bagian hutan Ngawen seluas 222,5 Ha dan bagian hutan Banjarejo 

dengan luas 468,7 Ha. Kawasan ini terdapat pada kecamatan 

Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, Kecamatan 

Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk lapangan pada 

kawasan ini ada yang datar, berombak/bergelombang dan miring. 

Kedalaman efektif tanah pada kawasan ini ada yang dangkal (0-30 

cm), agak dalam (30-60 cm),  dalam (60-90 cm). Draenase atau 

kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam kriteria sarang dan 

ada yang agak sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini 

berupa jenis tanah kapur dan margel. 

2). Tidak produktif 

 a). Lapangan tebang masa lampau 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan bekas 

tebangan yang baru ditanami dalam tahun berikutnnya, bila tidak 
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ditanami maka kawasan tersebut termasuk dalam kelas ini. 

Kawasan hutan yang termasuk dalam kelas ini mempunyai luas 

sebesar 205,4 Ha terdiri dari bagian hutan Kunduran yang 

mempunyai luas sebesar 63,8 Ha, bagian hutan Ngawen seluas 0,3 

Ha dan bagian hutan Banjarejo dengan luas 58,6 Ha. Kawasan ini 

terdapat pada kecamatan Todanan dan Kecamatan Japah. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini berombak. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini agak dalam (30-60 cm). Draenase atau 

kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam kriteria 

sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis 

margel. 

b). Tanah kosong 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan yang 

gundul atau hampir gundul. Kawasan ini ditumbuhi dengan semak 

belukar. Sebelum menjadi tanah kosong kawasan ini merupakan 

kawasan hutan produksi kayu jati. Kawasan ini menjadi tanah 

kosong diakibatkan adanya penjarahan atau pencurian kayu, dan 

akibat penggembalaan ternak. Kawasan hutan yang termasuk 

dalam kelas ini mempunyai luas sebesar 1075,9 Ha terdiri dari 

bagian hutan Kunduran yang mempunyai luas sebesar 8,7 Ha, 

bagian hutan Ngawen mempunyai luas sebesar 140,9 Ha dan 

bagian hutan Banjarejo luasnnya 119 Ha. Kawasan ini terdapat 
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pada kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan 

Kunduran, Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini ada yang datar, 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 

pada kawasan ini ada yang agak dalam (30-60 cm), dalam (60-90 

cm). Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam 

kriteria sarang dan ada yang agak sarang/kedap air. Jenis tanah 

pada kawasan ini berupa jenis tanah kapur dan margel. 

c). Tanaman jati bertumbuhan kurang  

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan yang 

dianggap kurang atau tidak menghasilkan kayu yang baik. 

Kegagalan ini tidak terletak pada tanahnya akan tetapi terletak 

pada pengaruh dari luar seperti kurang tepatnya waktu penanaman, 

buruk dalam pemeliharaannya, dan penggembalaan ternak. 

Kawasan hutan yang termasuk dalam kelas ini mempunyai luas 

sebesar 2115,9 Ha terdiri dari bagian hutan Kunduran yang 

mempunyai luas sebesar 938,1 Ha, bagian hutan Ngawen seluas 

820,4 Ha dan bagian hutan Banjarejo dengan luas 357,4 Ha. 

Kawasan ini terdapat pada kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, 

Kecamatan Kunduran, Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan 

Ngawen. Bentuk lapangan pada kawasan ini ada yang datar, 

berombak/bergelombang dan miring. Kedalaman efektif tanah 
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pada kawasan ini ada dangkal (0-30 cm), agak dalam (30-60 cm), 

dalam (60-90 cm). Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini 

termasuk dalam kriteria sarang dan ada yang agak sarang/kedap 

air. Jenis tanah pada kawasan ini berupa jenis tanah kapur, margel 

dan pasir kwarsa, tanah lateral kapur, tanah kapur coklat merah, 

tanah kapur merah. 

b. bukan untuk produksi kayu jati 

1). Hutan alam kayu lain 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan yang 

hutannya berupa kayu mahoni. Kawasan hutan yang termasuk dalam 

kelas ini mempunyai luas sebesar 103,5  Ha terdiri dari bagian hutan 

Kunduran yang mempunyai luas sebesar 39,1 Ha, bagian hutan 

Ngawen seluas 60,7 Ha dan bagian hutan Banjarejo dengan luas 3,7 

Ha. Kawasan ini terdapat pada kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, 

Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk lapangan pada 

kawasan ini ada, berombak/bergelombang dan berbukit. Kedalaman 

efektif tanah pada kawasan ini ada yang agak dalam (30-60 cm), 

dalam (60-90 cm). Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini 

termasuk dalam kriteria  agak sarang/kedap air. Jenis tanah pada 

kawasan ini berupa jenis tanah kapur dan pasir kwarsa. 
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2). Tanaman jenis kayu lain 

Kawasan yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan yang 

hutannya berupa kayu mahoni. Kawasan hutan yang termasuk dalam 

kelas ini mempunyai luas sebesar 913,3 Ha terdiri dari bagian hutan 

Kunduran yang mempunyai luas sebesar 629,9 ha, bagian hutan 

Ngawen seluas 311,7 Ha dan bagian hutan Banjarejo dengan luas 

337,9 Ha. Kawasan ini terdapat pada kecamatan Todanan, Kecamatan 

Japah, Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Ngawen. Bentuk 

lapangan pada kawasan ini ada yang datar, berombak/bergelombang 

dan miring. Kedalaman efektif tanah pada kawasan ini ada yang  

dangkal (0-30 cm), agak dalam (30-60 cm), dalam (60-90 cm). 

Draenase atau kesarangan tanah kawasan ini termasuk dalam kriteria 

sarang dan ada yang agak sarang/kedap air. Jenis tanah pada kawasan 

ini berupa jenis margel, tanah kapur coklat merah, tanah kapur merah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora terdiri dari 3 bagian hutan yaitu 

baguian hutan Kunduran, bagian hutan banjarejo, bagian hutan Ngawen. 

Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora  terdiri dari 7 Kecamatan 

yaitu Kecamatan Todanan, Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, 

Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Japah, Kecamatan 

Banjarejo. Kawasan hutan ini mempunyai luas sebesar 15.000 Ha yang terdiri 

dari 4 kelas hutan yaitu:1). Hutan wisata yang terletak di bagian hutan 

Kunduran tepatnya di Kecamatan Todanan. Hutan wisata di KPH Blora ini 

mempunyai luas sebesar 1.0 Ha 2). Hutan lindung yang terletak di bagian 

hutan Ngawen tepatnya di Kecamatan Japah. Hutan lindung di KPH Blora ini 

mempunyai luas sebesar 131.9 Ha. 3). Lapangan dengan tujuan istimewa yang 

terletak di semua bagian hutan. Lapangan dengan tujuan istimewa  di KPH 

Blora ini mempunyai luas sebesar 11.5 Ha. 4). Hutan produksi yang tersebar 

diseluruh kawasan yaitu kawasan pada Bagian Hutan Kunduran dengan luas 

4977,8 Ha, Bagian Hutan Ngawen dengan luas 5716.7 Ha dan Bagian Hutan 

Banjarejo dengan luas 40613,1 Ha. 
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B. SARAN 

   Saran dalam penelitian ini yaitu  

1). Perlunya pemetaan persebaran hutan secara digital agar dapat diketahui 

dengan mudah informasi tentang hutan di KPH Blora. 
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Lampiran I 
 
 

 
Lapangan dengan tujuan istimewa 

 

 
Hutan produksi 

 

 
Lapangan dengan tujuan istimewa 
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Hutan kayu lain 

 

 
Tanah kosong 

 

 
   Hutan produksi miskin riap 
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