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ABSTRAK
Keberadaan hutan perlu dijaga dengan melaksanakan pengelolaan yang baik
dan konsisten dengan prinsip-prinsip kelestarian dan ekonomis. Prinsip pengelolaan
sumber daya hutan yang lestari pada dasarnya identik dengan pengelolaan hutan
terencana. Dari sudut ekonomi, hasil yang dipungut per periode harus merupakan
yang setinggi-tingginya di dalam batas-batas yang digariskan untuk tidak melanggar
prinsip kelestarian. Kegiatan pembinaan hutan merupakan kegiatan yang sangat
penting untuk memperoleh hasil yang optimal pada rotasi berikutnya. Berdasarkan
hal diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi dan teknologi
dalam usaha peningkatan produktifitas hutan alam produksi. Pelaksananaan
dilapangan telah dibangun plot-plot yang dirancang dengan menggunakan pola
rancangan acak kelompok faktorial. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan
bibit dengan tinggi 50 cm-70 cm memiliki pertumbuhan yang lebih baik, selain itu ada
interaksi antara bibit dengan lubang tanam, hal ini berdasarkan hasil uji yang
berbeda nyata .
Kata Kunci : Jalan sarad, ukuran bibit, top soil, NPK.
Ringkasan
A. Latar Belakang
Keberadaan hutan perlu dijaga dengan melaksanakan pengelolaan yang
baik dan konsisten dengan prinsip-prinsip kelestarian dan ekonomis. Sesuai
dengan prinsip kelestarian dalam pengusahaan hutan, maka kawasan hutan
bekas tebangan diharapkan pada siklus penebangan berikutnya produktifitasnya
harus dapat pulih sekurang-kurangnya sama seperti potensi semula, bahkan
harus diupayakan potensinya meningkat. Hal ini dapat tercapai apabila telah
ditemukan teknik-teknik pembinaan/ pemeliharaan tegakan tinggal yang tepat
bagi setiap tipe dan kondisi hutan bekas tebangan.
TPTI merupakan salah satu sistem silvikultur yang mengatur tata cara
pembinaan pasca panen. Upaya untuk meningkatkan produktifitas tegakan
tinggal telah direkomendasikan dalam pedoman dan petunjuk teknik silvikultur
TPTI melalui pembinaan tegakan pasca panen. Tahapan kegiatannya adalah: (1)

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

perapihan pada 1 tahun setelah penebangan; (2) pembebasan I, II dan III pada 2,
4 dan 6 tahun setelah penebangan; (3) pengayaan dan rehabilitasi 3 tahun
setelah penebangan yang dilakukan dengan pemeliharaan tanamannya sampai
tahun ke 5; dan (4) Penjarangan pada 10, 15 dan 20 tahun setelah penjarangan.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan produktifitas kayu pertukangan
perlu dilakukan penelitian terhadap tindakan silvikultur yang akan digunakan.
Pada tahun 2014 ini, penelitian difokuskan terhadap pengayaan/rehabilitasi di
hutan alam produksi bekas tebangan.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan teknik rehabilitasi di hutan
alam produksi bekas tebangan. Secara khusus pada kegiatan ini bertujuan
untuk menghasilkan teknik rehabiltasi pada jalan sarad, dalam rangka
meningkatkan produktivitas tegakan hutan bekas tebangan.
b) Sasaran
Sasaran dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi rehabilitasi
di hutan alam produksi bekas tebangan.
C. Metode Penelitian
1. Penanaman di jalan sarad
Plot penelitian akan dibuat sebanyak 54 plot. Rancangan percobaan
yang digunakan adalah rancangan acak lengkap berkelompok, yang terdiri dari
18 perlakuan yaitu kombinasi dari Lubang tanam yaitu 30 cm x 30 cm x 30
cm (L1), 40 cm x 40 cm x 40 cm (L2) dan 40 cm x 40 cm x 50 cm (L3), Ukuran
bibit yaitu tinggi 30 cm – 40 cm (B1) dan 50 cm – 70 cm (B2) dan Media yaitu
berupa tanpa topsoil atau tanah dari galian lubang (M1); topsoil/tanah
berhumus (M2) dan topsoil+NPK 100gr (M3).
Setiap perlakuan diulang 3 kali dan setiap ulangan terdiri dari 20
tanaman (1 larik 10 bibit x 2 = 20 bibit). Jenis pohon yang dicoba adalah jenis
Dipterocarpaceae cepat tumbuh yaitu S. leprosula. Pengamatan dilakukan
setiap 3 bulan sampai umur 1 tahun, 6 bulan sekali sampai umur 3 tahun dan
1 tahun sekali untuk umur>3 th dan seterusnya. Respon yang diamati adalah
daya hidup tanaman, pertumbuhan diameter dan tinggi.
D. Hasil – hasil Penelitian
1. Persentase Hidup
Pengamatan terhadap persentase hidup adalah dalam rangka
memberikan gambaran tingkat keberhasilan dari perlakuan yang diberikan.

2
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Hasil pengamatan terhadap perkembangan tanaman sampai 4 tahun dengan
variasi persentase hidup pada setiap perlakuan seperti tertera pada Tabel 1
berikut ini.
Tabel 1. Rataan persentase hidup tanaman S. leprosula sampai 4 tahun di
jalan sarad PT. BFI
Rataan Persentase Hidup
No
Perlakuan
(%)
1
L1M1B1
60.00
2
L1M1B2
71.67
3
L1M2B1
61.67
4
L1M2B2
63.33
5
L1M3B1
73.33
6
L1M3B2
71.67
7
L2M1B1
50.00
8
L2M1B2
60.00
9
L2M2B1
51.67
10
L2M2B2
66.67
11
L2M3B1
55.00
12
L2M3B2
80.00
13
L3M1B1
55.00
14
L3M1B2
56.67
15
L3M2B1
43.33
16
L3M2B2
51.67
17
L3M3B1
53.33
18
L3M3B2
71.67
Keterangan :
L1= Lubang tanam ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm; L2 = Lubang tanam ukuran 40 cm
x 40 cm x 40 cm; L3 = Lubang tanam ukuran 40 cm x 40 cm x 50 cm
B1 = Ukuran bibit tinggi 30 cm-40 cm; B2 = Ukuran bibit tinggi 50 cm-70 cm
M1 = Media tanpa topsoil atau tanah dari galian lubang, M2 = Media topsoil/tanah
berhumus,
M3 = Media topsoil+NPK 100gr.

2. Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan rataan tanaman merupakan rataan yang perhitungannya
telah dikonversi dalam data riap pertahun (cm/tahun).
1) Tinggi
Hasil pengamatan pertumbuhan tinggi setelah 4 tahun
menunjukkan adanya variasi pertumbuhan tinggi seperti tertera pada
Tabel 2 berikut ini.
3
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Tabel 2. Rataan pertumbuhan tinggi tanaman S. leprosula pertahun di
jalan sarad PT. BFI
No

Perlakuan

Rataan pertumbuhan tinggi pada tiap umur (cm/th)
1

2

3

4

1

L1B1M1

61.88

60.88

60.85

77.65

2

L1B1M2

33.07

61.82

59.40

61.95

3

L1B1M3

54.68

59.80

77.08

87.74

4

L1B2M1

45.63

68.33

72.87

86.18

5

L1B2M2

32.77

43.33

77.11

91.95

6

L1B2M3

58.78

52.19

84.34

87.00

7

L2B1M1

52.76

62.52

84.48

97.61

8

L2B1M2

42.09

69.03

86.14

96.13

9

L2B1M3

55.36

57.20

75.99

77.12

10

L2B2M1

54.53

68.07

95.60

100.12

11

L2B2M2

62.90

46.95

76.26

80.80

12

L2B2M3

45.84

65.50

77.68

90.44

13

L3B1M1

31.72

41.81

61.42

73.37

14

L3B1M2

47.96

43.54

63.86

68.54

15

L3B1M3

60.19

46.06

72.09

74.25

16

L3B2M1

38.18

53.80

74.47

89.93

17

L3B2M2

51.46

72.01

89.04

102.74

18

L3B2M3

75.24

89.32

130.02

134.32

Setelah dilakukan analisis keragaman, perbedaan pertumbuhan
tinggi menunjukan beda yang nyata pada perlakuan bibit. Dan ada
interaksi antara lubang dengan bibit, sedangkan yang lain berbeda tidak
nyata
2) Diameter
Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan diameter setelah 4 tahun
menunjukkan adanya variasi pertumbuhan diameter pada setiap
perlakuan seperti tertera pada Tabel 3 berikut ini.

4
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Tabel 3. Rataan pertumbuhan diameter tanaman S, leprosula pertahun di
jalan sarad PT, BFI
No Perlakuan Rataan pertumbuhan diameter pada tiap umur (cm/th)
1
2
3
4
1
L1B1M1
0.56
0.47
0.52
0.84
2
L1B1M2
0.35
0.38
0.55
0.59
3
L1B1M3
0.51
0.60
0.84
0.89
4
L1B2M1
0.51
0.64
0.81
0.87
5
L1B2M2
0.43
0.52
0.79
0.90
6
L1B2M3
0.67
0.69
0.90
0.90
7
L2B1M1
0.64
0.62
0.66
1.07
8
L2B1M2
0.37
0.67
0.85
1.08
9
L2B1M3
0.64
0.51
0.77
0.79
10
L2B2M1
0.50
0.70
0.69
0.97
11
L2B2M2
0.57
0.50
0.80
0.85
12
L2B2M3
0.32
0.51
0.64
0.89
13
L3B1M1
0.25
0.46
0.64
0.72
14
L3B1M2
0.56
0.41
0.64
0.64
15
L3B1M3
0.61
0.50
0.76
0.77
16
L3B2M1
0.33
0.72
0.77
1.00
17
L3B2M2
0.52
0.82
1.10
1.17
18
L3B2M3
0.85
0.91
1.26
1.37
Setelah dilakukan analisis keragaman, sebagaimana pertumbuhan
tinggi pada pertumbuhan diameter menunjukan beda yang nyata pada
perlakuan bibit. Dan ada interkaksi anatar lubang dengn bibit, sedangkan
yang lain berbeda tidak nyata
E. KESIMPULAN DAN SARAN
a) Kesimpulan
1. Persentase keberhasilan penanaman di jalan sarad BFI berkisar antara
43,33% sampai 80,00%,
2. Penggunaan bibit dengan tinggi 50 cm-70 cm memberikan pertumbuhan
yang lebih baik pada percobaan yang dilakukan untuk semua parameter
yang diukur (persentase hidup, diameter dan tinggi),
3. Interaksi yang nyata hanya terjadi pada perlakuan lubang tanam dan
bibit baik pada pertumbuhan tinggi maupun diameter.
4. Pertumbuhan terbesar ada pada perlakuan L3B2M3 dengan nilai riap
1,37 cm/tahun untuk diameter dan 134,32 cm/tahun untuk tinggi pada
umur 4 tahun.

5
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b) Saran
Diperlukan pengamatan yang kontinyu untuk melihat hasil dari percobaan
penanaman. Selain itu diperlukan penambahan lokasi untuk menambah seri
percobaan yang telah ada sehingga diperoleh hasil yang lebih optimum.

6
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F. Lampiran
Dokumentasi

Lokasi penelitian

Kondisi awal sebelum perlakuan

7
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Setelah mulai pembuatan plot

Pembuatan lubang tanam

8
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Pencarian top soil untuk perlakuan

Memasukkan top soil pada lubang tanam
9
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Menaburkan pupuk NPK pada lubang tanam

Penaman bibit

10
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Penanaman

Pengukuran diameter tanaman

11
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Tanaman hasil kegiatan
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem
silvikultur TPTJ berdasarkan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur TPTJ (P.9/VIBPHA/2009) dan pedoman silvikultur intensif, baik dari aspek teknis, produksi,
ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Metode yang digunakan adalah untuk aspek
produktivitas digunakan penghitungan pertumbuhan, riap diameter dan tinggi,
kerapatan tegakan dan bidang dasar tegakan. Aspek ekologi/lingkungan dilakukan
pengamatan dan penghitungan biodiversitas baik tingkat pohon maupun permudaan
alam. Aspek ekonomi dan sosial dengan cara penghitungan biaya investasi langsung
kegiatan TPTJ dan pengaruh kegiatan tersebut terhadap masyarakat lokal sekitar
hutan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kelompok jenis Non Dipterocarpaceae
lebih banyak dibanding jenis Dipterocarpaceae. Sedang pertumbuhan tanaman di PT
intracawood sangat beragam sesuai dengan jenis, kondisi tapak dan besarnya
pencahayaan atau keterbukaan tajuknya pada jalur tanaman dimana keterbukaan
mencapai 60% – 70%, dimana hasil yang diperoleh untuk Shorea leprosula/2 th
dengan riap 1,92 cm/th, Shorea dasiphylla/3 th dengan riap 2,92 cm/th,
Dryobalanaps lanceolata/4 th dengan riap 0,79 cm/th dan Shorea parvifolia/6 th
dengan riap 1,3 cm/th. Hasil kajian efektivitas dengan batasan tahapan
perbandingan dengan hasil-hasil penelitian di hutan bekas tebangan lainnya untuk
aspek produktivitas tanaman, tegakan tinggal serta biodiversitas untuk aspek
ekologi, maka diperoleh informasi bahwa secara umum sistem silvikultur TPTJ efektif
dilaksanakan baik secara aturan maupun tingkat aplikasi, namun kendala-kendala
yang dihadapi di tingkat lapangan selama ini masih bisa diatasi tergantung dari
komitmen manajemen pengelola hutan untuk membangun hutan kembali kedepan
yang sifatnya berkelanjutan.
Kata Kunci :

Sistem silvikultur, TPTJ, efektivitas, riap.
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RINGKASAN
A. Latar Belakang
TPTJ adalah sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya
tanam pengkayaan pada areal pasca penebangan secara jalur. Jalur dibuat dalam
rangka manipulasi lingkungan untuk menyediakan ruang untuk dilakukan
pengkayaan. Jarak antar jalur adalah 20 meter dan jarak tanam dalam jalur
adalah 5 meter, jadi per hektarnya ditanam sebanyak 100 tanaman. Penerapan
sistem silvikultur TPTJ secara teknis maupun non teknis oleh
perusahaan/IUPHHK-HA menjadi indikator efektivitas bagi perusahaan tersebut
melakukan kegiatan TPTJ. Indikator yang diukur adalah seberapa besar
kemampuan perusahaan melaksanakan sistem silvikultur TPTJ sesuai dengan
pedoman pelaksanaan sistem silvikultur TPTJ (P.9/VI-BPHA/2009) dan pedoman
silvikultur intensif.
Penerapan sistem silvikultur TPTJ memberikan dampak pada aspek
ekologi/lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan struktur dan komposisi
vegetasi. Perubahan ini akan mempengaruhi suhu dan kelembaban udara.
Sedang dampak pada aspek teknis lebih menekankan pada tingkat pelaksanaan
di lapangan, yang dikaji mulai dari pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman
dan pemeliharaan. Dampak terhadap peningkatan produktivitas pertumbuhan
tegakan dipengaruhi oleh keterbukaan tajuk, intensitas cahaya dan intensitas
pemeliharaan pada jalur tanaman. Untuk aspek ekonomi lebih menekankan pada
biaya investasi langsung kegiatan TPTJ, sedang aspek sosial lebih kepada
keterlibatan masyarakat di sekitar wilayah konsesi IUPHHK-HA dalam kegiatan
tersebut.
Oleh karena itu akan dikaji lebih jauh lagi dampak penerapan TPTJ
tersebut pada plot uji coba yang telah dibangun di areal IUPHHK-HA, serta
mengkaji semua aspek pada tingkat aplikasi di lapangan. Hasil kajian tersebut
sebagai bahan evaluasi sejauhmana kemudahan pelaksanaan TPTJ dan apa yang
menjadi kendalanya selama ini. Hasil tersebut kemudian ditinjau untuk bahan
rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang ada baik teknis maupun non teknis
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan
sistem silvikultur TPTJ berdasarkan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur
TPTJ (P.9/VI-BPHA/2009) dan pedoman silvikultur intensif, baik dari aspek
teknis, produksi, ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial.

14
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b) Sasaran:
Sedangkan sasaran penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi
indikator-indikator yang dipergunakan untuk menilai tingkat efektivitas sistem
silvikultur TPTJ dari aspek teknis, produksi, ekonomi, ekologi/lingkungan dan
sosial.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, meliputi a). IUPHHK PT Intracawood,
Bulungan, Kalimantan Timur dan b). IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber,
Kalimantan Tengah. Terdapat dua kelompok pekerjaan yang dilakukan dalam
kegiatan penelitian, meliputi a). Kegiatan teknis meliputi pengukuran diameter
dan tinggi tanaman, inventarisasi dan pengukuran jenis pohon diameter 10 cm
up pada jalur antara, pembuatan petak ukur tingkat semai dan pancang serta
identifikasi jumlah dan jenisnya, pengambilan titik GPS, pengambilan data
lingkungan (suhu dan kelembaban udara), mengamati persentase keterbukaan
tajuk dari besarnya intensitas cahaya pada jalur tanaman; b). Kegiatan ekonomi
dan sosial meliputi wawancara dengan pihak perusahaan yang terkait dengan
kegiatan TPTJ, masyarakat yang terlibat dan tidak terlibat serta pengambilan data
biaya investasi langsung melalui pengisian kuisioner dan wawancara langsung
baik yang terkait dengan biaya-biaya teknis maupun non teknis.
Penentuan lokasi berdasarkan umur tanaman dengan tetap
memperhatikan kondisi tapak, aksesbilitas lokasi, jenis tanaman sehingga
mewakili keadaan seluruh areal.
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Tabel 1. Hasil penilaian tingkat efektivitas Sistem Silvikultur TPTJ berdasarkan beberapa Aspek
No. Aspek
PT Intracawood Manufacturing
PT Sarmiento Parakantja Timber
1.
Teknis
Aspek teknis pelaksanaan sistem silvikultur Aspek teknis pelaksanaan sistem
TPTJ sudah mengacu pada pedoman
silvikultur TPTJ sudah mengacu pada
pelaksanaan sistem silvikultur TPTJ (P.9/VI- pedoman pelaksanaan sistem
BPHA/2009) dan pedoman silvikultur
silvikultur TPTJ (P.9/VI-BPHA/2009) dan
intensif (SILIN)
pedoman silvikultur intensif (SILIN)
2.
Produktivitas :
1. Pertumbuhan dan Riap
a. Diameter
- Sesudah
Rataan Shorea parvifolia 7,09 cm, ϕ max :
Rataan Shorea leprosula 1,79 cm, ϕ
Penebangan
22,27 cm, ϕ min : 1,91 cm (58 bulan)
max : 3,60 cm, ϕ min : 0,50 cm, persen
hidup : 79 %
Rataan D.lanceolata 2,72 cm, ϕ max 9,77
(2 tahun)
cm, ϕ min 0,25 cm (34 bulan)
Rataan Shorea leprosula 3,61 cm , ϕ
Rataan Shorea Dasiphylla 2,04 cm, ϕ max
max : 9,75 cm, ϕ min : 0,17 cm, persen
5,30 cm, ϕ min 0,55 cm (25 bulan)
hidup : 54,50 %
Rataan Shorea leprosula 1,75 cm, ϕ max
(4 tahun)
9,11 cm, ϕ min 0,61 cm (22 bulan)
Rataan Shorea leprosula 9,83 cm ϕ
max : 18,80 cm, ϕ min : 2,60 cm, persen
hidup : 77 % (7 tahun)
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D. Hasil yang Dicapai

b. Tinggi
- Sesudah
penebangan

2. Risalah Tegakan :
a. Kerapatan (N) dan
potensi/volume (mᶟ/ha)
- Data berdasarkan LHC

Rataan Shorea leprosula 2,15 m, t max
: 4,15 m, t min : 0,30 m persen hidup :
79 % (2 tahun)
Rataan Shorea leprosula 5,08 m, t max :
10,62 m, t min : 0,80 m persen hidup :
54,50 % (4 tahun)
Rataan Shorea leprosula 11,10 m, t
max : 20,67 m, t min : 4,00 m, persen
hidup : 77 % (7 tahun)

Jumlah pohon (N), Volume (mᶟ/ha)
- RKT 2008
- Pohon yang Dilindungi N = 0,77, V =
3,53
- Pohon inti N= 14,74, V =12,43
- Pohon komersil (Ditebang), N =
17,26, V = 57,8
- RKT 2009
- Pohon yang Dilindungi N = 0,99 V =
2,78
- Pohon inti N = 14,55 V = 10,64

- RKT 2009
- Pohon yang Dilindungi N = 5,22,
V = 5,29 mᶟ/ha
- Pohon komersil (Ditebang) N =
139,
V = 96,18 mᶟ/ha
- RKT 2011
- Pohon yang Dilindungi N = 6,5, V
= 3,85 mᶟ/ha
- Pohon komersil (Ditebang) N =

17
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Rataaan Shorea parvifolia 15,89 m, t max :
28,38 m, t min : 6,17 m (58 bulan)
Rataan D.lanceolata 3,05 m, t max 7,19 m,
t min 0,67 m (34 bulan)
Rataan Shorea Dasiphylla 2,40 m, t max
6,62 m, t min 0,31 m (25 bulan)
Rataan Shorea leprosula 2,12 m, t max 6,40
m, t min 0,47 m (22 bulan)

18
Data berdasarkan LHP

6,99,
V = 50,14 mᶟ/ha

Data belum ada
b. Tegakan tinggal (Luas
bidang
dasar
dan
kerapatan individu)
- Data
sebelum Data belum ada
penebangan
a. RKT 2008 (ET + 4)
- Data di plot Uji
LBDS : 20,566 m²/ha, N : 269 pohon/ha
b. RKT 2009 (ET + 3)
LBDS : 18,222 m²/ha, N : 280 pohon/ha
c. RKT 2010 (ET + 2)

Data belum ada
a. RKT 2005 (ET + 6) : LBDS : 19,341
m²/ha,
N : 357
b. RKT 2009 (ET + 3) : LBDS : 15,282
m²/ha,
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-

- Pohon komersil (Ditebang)N =12,57,
V = 31,36
- RKT 2010
- Pohon yang Dilindungi N =2,24, V =
9,52
- Pohon inti N = 65,00, V = 17,61
- Pohon komersil (Ditebang) N = 20,82
, V = 51,78
- RKT 2011
- Pohon yang Dilindungi N = 2,21, V =
6,42
- Pohon inti N = 22,38 , V = 16,51
- Pohon komersil (Ditebang) N = 12,47,
V = 26,67
Data belum ada

LBDS : 21,611 m²/ha, N : 319 pohon/ha
d. RKT 2011 (ET + 1)
LBDS : 16,520 m²/ha, N : 232 pohon/ha
-

Aspek ekologi
/lingkungan
1. Tingkat erosi tanah
- Hasil di plot uji

a. LBDS : 16,4 – 26,7 m²/ha pada hutan
sekunder dengan berbagai jangka waktu
bekas tebangan di Kalimantan Timur.
b. Kerapatan tegakan sebesar 250-511
pohon/ha pada hutan sekunder di
Kalimantan Timur dengan berbagai
jangka waktu bekas tebangan.
c. Kerapatan tegakan tinggal di hutan
Wahau Kalimantan Timur 19 tahun
setelah pemanenan hanya sebesar 303
batang/ha

Data belum ada

-

Periode Januari s/d Desember 2009
: 0,002746 ton/ha/tahun
Periode Januari s/d Desember 2010
: 0,002806 ton/ha/tahun
Periode Januari s/d Desember 2011
: 0,002821 ton/ha/tahun
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3.

Data di Hutan
Sekunder lain

N : 236
c. RKT 2011 (ET + 0) : LBDS : 16,480
m²/ha,
N : 278
a. LBDS : 12,63 – 32, 57 m²/ha pada
hutan dengan berbagai variasi
jangka waktu setelah penebangan
di Kalimantan Tengah.
b. Kerapatan tegakan hutan alam
sekunder khususnya setelah
penebangan di Kalimantan berkisar
113-607 pohon/ha.

Data belum ada
- Standar penyebaran
kelas bahaya erosi,
mengacu pada petunjuk
pedoman penyusunan
RTL-RLKT, Departemen
Kehutanan, 1998, yaitu
:
a. Kelas bahaya erosi I :
kehilangan tanah
<15 ton/ha/tahun
b. Kelas bahaya erosi I :
kehilangan tanah 1660 ton/ha/tahun
c. Kelas bahaya erosi I :
kehilangan tanah 60180 ton/ha/tahun
d. Kelas bahaya erosi I :
kehilangan
tanah180-480
ton/ha/tahun
e. Kelas bahaya erosi I :
kehilangan tanah
>480 ton/ha/tahun

Periode Januari s/d Desember 2012
: 0,009584 ton/ha/tahun

Erosi yang terjadi di plot uji TPTJ, jalan
sarad maupun pada kawasan plasma
nutfah (KPPN) tergolong kelas bahaya
erosi I, karena kehilangan tanah <15
ton/ha/tahun.
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Data belum ada
Komposisi jenis : (N/ha)
ET + 1 : Dipterocarpaceae : 81
Non Dipterocarpaceae : 197
ET + 3 : Dipterocarpaceae : 65
Non Dipterocarpaceae : 171
ET + 6 : Dipterocarpaceae : 71
Non Dipterocarpaceae : 286
ET + 1 : Semai Dip : 7400
Semai Non Dip: 13400
Pancang Dip : 896
Pancang Non Dip : 2624
ET + 3 : Semai Dip : 17700 Semai Non
Dip: 11600
Pancang Dip : 960
Pancang Non Dip : 2496

ET + 6 : Semai Dip : 17800
Semai Non Dip: 15900
Pancang Dip : 1680
Pancang Non Dip : 2944

21
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2. Biodiversitas
- Sebelum penebangan Data belum ada
- Hasil plot uji setelah Komposisi jenis : (N/ha)
ET + 1 : Dipterocarpaceae : 98
penebangan
Non Dipterocarpaceae : 135
a. Tingkat pohon (≥ ϕ
ET + 2 : Dipterocarpaceae : 160
10 cm)
Non Dipterocarpaceae : 160
b. Tingkat
ET
+
3
:
Dipterocarpaceae : 122
permudaan alam
Non Dipterocarpaceae : 158
(Semai
dan
ET + 4 : Dipterocarpaceae : 94
pancang)
Non Dipterocarpaceae : 175
ET + 1 : Semai Dip : 2667
Semai Non Dip: 3133
Pancang Dip : 69
Pancang Non Dip : 197
ET + 2 : Semai Dip : 1700
Semai Non Dip: 1033
Pancang Dip : 229
Pancang Non Dip : 155
ET + 3 : Semai Dip : 1500
Semai Non Dip: 1733
Pancang Dip : 219
Pancang Non Dip : 213
ET + 4 : Semai Dip : 2233
Semai Non Dip: 1367

Areal hutan setelah penebangan umur 1, 2,
- Kriteria jumlah
3, dan 4 tahun memiliki permudaan tingkat
permudaan alam
berdasarkan pedoman semai dan pancang yang cukup.
TPTI , bahwa
permudaan alam
dianggap cukup
apabila tersedia
minimal 400
batang/ha untuk
tingkat semai, 200
batang/ha untuk
tingkat pancang, 75
batang/ha untuk
tingkat tiang dan 25
batang/ha untuk
tingkat pohon jenis
komersial dan sehat
tersebar merata.

Areal hutan setelah penebangan umur
1, 3, dan 6 tahun memiliki permudaan
tingkat semai dan pancang yang cukup.
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Pancang Dip : 400
Pancang Non Dip : 288

3. Intensitas cahaya
- Hasil di plot uji

Data belum ada

- Umur tanaman 1 tahun (Shorea
leprosula) :
1. Jalur antara yang ternaung : 17,69
%
Jalur antara yang terbuka : 43,32
%
2. Jalur tanam yang terbuka : 42,06
%
Jalur tanam yang ternaung :
24,91 %
- Umur tanaman 3 tahun (Shorea
leprosula) :
1. Jalur terbuka : 51,56 %
2. Jalur ternaung : 1,67 %
- Umur tanaman 6 tahun (Shorea
leprosula) :
1. Jalur terbuka : 55,65 %
2. Jalur ternaung : 4,49 %

Intensitas cahaya pada plot uji masih
kurang optimal yaitu hanya mencapai
55,65%

23
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- Standar keterbukaan
tajuk dan penerimaan
intensitas
cahaya
matahari pada sistem
silvikultur
TPTJ
memerlukan
keterbukaan 60-70%
(Soekotjo, 2007)

Data belum ada

Aspek sosial
- Pelaksanaan TPTJ
berdampak pada
peningkatan penyerapan
tenaga kerja dari
masyarakat lokal.

- Pelaksanaan TPTJ
berdampak pada
pendapatan masyarakat
lokal
5.

Aspek ekonomi
- Besarnya biaya investasi
langsung pelaksanaan
TPTJ pada nilai yang
wajar

- Hasil Analisis Finansial
pelaksanaan TPTJ pada
tingkat yang wajar

63 - 67% dari total tenaga kerja yang
digunakan (301 – 395 orang) berasal dari
masyarakat lokal. Dari jumlah tersebut
sekitar 36 – 38% atau sekitar 109 – 152
orang bekerja sebagai pemborong
khususnya dalam kegiatan penyiapan
lahan,
penanaman
maupun
pemeliharaan.

Data belum ada

Data belum ada
Data belum ada

Data belum ada
Biaya investasi langsung pada RKT 2011,
tidak termasuk biaya tenaga kerja
karyawan perusahaan yang melakukan
pengawasan kegiatan, mencapai Rp
6.425.026 per ha.
Data belum ada

Data belum ada
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Tabel 2. Hasil pengukuran Plot TPTJ di PT Intracawood Manufacturing
No Jenis Tanaman
Tahun Tanam /
Jumlah
MAI D
Umur (th)
Tanaman
(cm/th)
Shorea
1
2012 / 2
79
1,92
leprosula
Shorea
2
2010 / 3
93
2,92
dasiphylla
Dryobalanops
3
2009 / 4
132
0,79
lanceolata
Shorea
4
2008 / 6
102
1,3
parvifolia

MAI T (m/th)
1,94
3,55
0,96
1,6

Tabel 3. Hasil analisa efektivitas pelaksanaan sistem silvikultur TPTJ ditinjau dari
aspek teknis, produktivitas, ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial.
No.
1.

Aspek
Teknis

Batasan efektivitas
Pelaksanaan TPTJ sudah mengacu
pada pedoman teknik silvikultur
yang sudah ditetapkan

Hasil Analisa
Secara aturan sudah efektif,
tetapi secara pelaksanaan masih
terkendala dengan kondisi di
tingkat lapangan salah satunya
masih terbatas pemenuhan bibit
dan kesiapan tenaga kerja yang
berkualitas.

2.

Produktivitas

- Pertumbuhan dan riap setelah
penebangan di plot uji TPTJ
tidak berbeda jauh dengan
rataan diameter, riap dan tinggi
hutan bekas tebangan di lokasi
lain dengan sistem silvikultur
lain seperti TPTI.

- Sudah efektif dari segi riap
atau rataan yang dihasilkan,
tetapi cepat atau tidaknya
pertumbuhan tanaman yang
ada pada jalur tanaman
tergantung dari jenisnya dan
teknik pemeliharaan serta
frekuensi pemeliharaannya.
- Efektif dari kondisi tegakan
tinggal karena bidang dasar
yang dihasilkan 16,4 – 26,7
m²/ha. Hal ini berarti kondisi
hutan bekas tebangan yang
dijadikan plot TPTJ adalah
hutan yang potensinya masih
tinggi.

- Kondisi tegakan tinggal di plot
uji TPTJ mendekati kondisi
tegakan tinggal di hutan
sekunder lainnya.

3.

Ekonomi

- Biaya investasi langsung dalam
pelaksanaan TPTJ masih dalam
nilai yang wajar.

- Efektif karena biaya per hektar
nya masih mampu memenuhi
biaya operasional, tenaga
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4.

Ekologi/lingkungan

5.

Sosial

- Hasil Analisis finansial
pelaksanaan TPTJ berada pada
tingkat yang wajar.
- Kondisi biodiversitas vegetasi
pada plot uji TPTJ memenuhi
persyaratan jumlah permudaan
alam dalam pedoman TPTI.
- Erosi pada plot uji TPTJ masih
pada tingkat yang wajar.
- Standar keterbukaan tajuk dan
penerimaan intensitas cahaya
pada plot uji TPTJ harus
mencapai 60 – 70%.

- Pelaksanaan TPTJ berdampak
pada meningkatnya penyerapan
tenaga kerja dan pendapatan
masyarakat lokal

kerja dan pemeliharaan
tanaman.
- Efektif dari jumlah permudaan
alam karena masih sesuai
dengan jumlah permudaan
alam di TPTI.
- Tidak efektif dari
keanekaragaman hayati,
karena jumlah jenis-jenis yang
komersil utamanya jenis-jenis
Dipterocarpaceae sudah
berkurang.
- Efektif pada tingkat erosi
karena hanya ditanami pada
daerah-daerah yang
kelerengannya < 40%.
- Keterbukaan tajuk awal sudah
efektif, tetapi untuk
kelangsungan pertumbuhan
banyak hal yang harus
diperhatikan yaitu diperlukan
pemeliharaan intensif dan
bertahap dengan melakukan
pembukaan secara horizontal
maupun vertikal berdasarkan
umur dan jenis-jenis yang
ditanam. Frekuensi
pemeliharaan juga dapat
dibedakan berdasarkan jenisjenis yang ditanam.
- Efektif untuk penyerapan
tenaga kerja, karena setiap
tahapan kegiatannya
memerlukan tenaga kerja.
Akan tetapi belum tentu
tenaga kerja yang dimaksud
adalah masyarakat lokal,
karena tidak semua
masyarakat lokal memiliki
minat kerja di hutan.
Masyarakat lokal lebih banyak
bekerja pada tahapan
pembukaan wilayah hutan,
rintis manual dan penyiapan
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lahan sedang untuk penyiapan
bibit di persemaian dan
penanaman lebih banyak
diminati oleh masyarakat
pendatang.

E.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil data dan informasi dari kelima aspek yang menjadi
indikator untuk menilai tingkat efektivitas sistem silvikultur TPTJ dalam hal ini
aspek teknis, produktivitas, ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial, maka dinilai
bahwa secara umum sistem silvikultur TPTJ efektif dilaksanakan baik secara
aturan maupun tingkat aplikasi, namun kendala-kendala yang dihadapi di
tingkat lapangan selama ini masih bisa diatasi tergantung dari komitmen
manajemen pengelola hutan untuk membangun hutan kembali kedepan yang
sifatnya berkelanjutan. Adapun aspek produktivitas yang akan dihasilkan dan
menjadi inti dari pelaksanaan sistem TPTJ tersebut sudah mendekati tingkat
optimal yaitu adanya upaya pembangunan persemaian, pengadaan bibit dari
jenis yang tumbuh cepat atau jenis unggulan lokal dengan target yang cukup
besar per tahun, penanaman dan upaya pemeliharaan dari tahun pertama
sampai dengan tahun ketiga bahkan ada yang sampai tahun kelima serta
mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Disamping itu mekanisme
kontrol dari pihak dan pakar kehutanan juga berjalan untuk lebih
menyempurnakan lagi setiap tahapan yang ada di tingkat lapangan. Namun jika
dibandingkan dengan sistem silvikultur lainnya yang sangat terlihat jelas adalah
masih kurangnya mekanisme kontrol dari pihak dan pakar kehutanan serta
kurang memberikan peluang tenaga kerja untuk masyarakat di sekitar hutan.
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Litbang Hutan Tanaman
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
Dr. Ir. Darwo, M.Si
Penelitian Model Pendugaan Volume Pohon
di Hutan Alam Produksi
Dr. Farida H. Susanty, S.Hut, MP
ABSTRAK

Kebutuhan dan tuntutan tersedianya tabel volume pohon menjadi sangat
penting dalam penilaian dan perencanaan hutan. Tujuan penelitian adalah untuk
menyusun model pendugaan volume pohon dan tabel volume jenis famili
Dipterocarpaceae dan untuk meningkatkan akurasi estimasi potensi hutan.
Pengumpulan data menggunakan teknik pengukuran pohon berdiri (Spiegel
relaskop). Berdasarkan proporsi jumlah pohon sampel dan keterwakilan dalam kelas
diameter terpilih 3 jenis yaitu Shorea parvifolia, Shorea dasyphylla dan Shorea
leprosula. Hasil analisis kurva tinggi berdasarkan nilai koefisien korelasi, koefisien
determinasi dan uji Zfisher menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara
diameter dan tinggi bebas cabang, sehingga penyusunan model pendugaan volume
dengan variable diameter saja. Penyusunan model pendugaan volume menggunakan
analisis regresi dengan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2), standar error (SE)
dan analisis varians. Pemilihan model terbaik pada tahap validasi model berdasarkan
nilai-nilai simpangan agregatif (sa), simpangan rataan (sr) dan Root Mean Square
Error (RMSE). Model Berkhout diterima sebagai model yang terbaik untuk jenis
Shorea parvifolia: V = 0,00007979.D2,67646, Shorea dasyphylla: V = 0,00005024.D2,80036
dan Shorea leprosula: V = 0,000082137.D2,67286 pada wilayah hutan alam IUPHHK PT.
Intracawood Manufacturing, Tarakan. Model volume gabungan (3 jenis) mempunyai
model Kopezky-Gehrhardt yaitu V = -0,43029 + 0,001392.D2.
Kata kunci : S.parvifolia, S.dasyphylla, S.leprosula, tabel volume
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Salah satu alat bantu yang esensial dalam pelaksanaan inventarisasi
hutan dan pendugaan pertumbuhan dan hasil adalah model-model atau tabeltabel penduga volume pohon (Utomo dan Rachman, 2002). Kesalahan terhadap
penaksiran potensi massa tegakan tersebut akan mengakibatkan kesalahan
penaksiran produksi yang selanjutnya berakibat pada kesalahan dalam
menganalisis ekonomi (untung-rugi) dalam pengusahaan hutan (Siswanto dan
Imanuddin, 2008). Bentuk taper dari pohon, terutama untuk pohon-pohon di
hutan alam tropika yang sangat bervariasi menyebabkan angka bentuk pohon
juga berbeda-beda menurut jenis/kelompok jenis dan tapaknya. Penggunaan
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angka bentuk yang sama untuk semua jenis di semua lokasi jelas akan
menghasilkan pendugaan volume yang bias (Siswanto dan Wahjono, 1996).
Penggunaan tabel volume pohon dapat dikembangkan dalam pemanfaatannya
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan secara lokal (Heigliman dan Bratkovich,
2002; Oderwald dan Johnson, 2004).
Pemerintah mewajibkan setiap pengelola hutan menyusun tabel/tariff
volume pohon untuk jenis atau kelompok jenis yang ada di areal
pengusahaannya (Anonim, 1998). Kebutuhan tersedianya tabel/tariff volume
pohon sebagai salah satu kriteria dan indikator sertifikasi ekolabeling dalam SK
Menteri Kehutanan No.4795 dan No.4796 tahun 2002 tentang Kriteria dan
Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dalam kriteria
produksi pada unit pengelolaan, serta tuntutan dalam kegiatan Inventarisasi
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dalam PP No.6 tahun 2007 tentang tata hutan
dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan untuk
memberikan estimasi volume pohon dan hutan yang lebih valid.
B. Tujuan Dan Sasaran
a) Tujuan:
Tujuan penelitian adalah untuk menyusun dan menentukan model
pendugaan volume pohon sebagai bahan penyusunan tabel volume lokal
jenis-jenis Dipterocarpaceae dan untuk meningkatkan keakuratan dalam
penaksiran massa tegakan (potensi hutan) pada hutan alam produksi di
Kalimantan.
b) Sasaran:
Sasaran penelitian adalah tersedianya data dan informasi pengukuran pohonpohon model jenis-jenis Dipterocarpaceae berdasarkan lokasi tempat
tumbuhnya di hutan alam produksi. Luaran sebagai indikator pencapaian
adalah tersedianya tabel volume pohon jenis Dipterocarpaceae.
C. Metode Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan di dalam wilayah konsesi pengusahaan
hutan alam IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing, Tarakan Propinsi
Kalimantan Utara pada bulan Oktober 2014.
Obyek penelitian adalah jenis Dipterocarpaceae dominan dengan limit
diameter (d) 10 cm, yang terdistribusi dalam kelas diameter dengan interval 10
cm. Peralatan lapangan meliputi spigel releskop, clinometer, phiband, tali nilon,
meteran, pylox, calliper, tallysheet dan alat dokumentasi. Pengolahan dan
analisis data menggunakan perangkat lunak Microsoft excel dan Minitab 14.
Pengumpulan data lapangan menggunakan teknik pengukuran pohon
berdiri dengan spiegel relaskop, meliputi : diameter setinggi dada, diameter seksi
batang, tinggi bebas cabang, tinggi total, jarak pengukuran dan tebal kulit.
Sedangkan pengolahan dan analisis data mencakup kegiatan:
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1) Penentuan distribusi kelas diameter berdasarkan proporsi dan representasi
pohon model dalam setiap kelasnya
2) Analisis kurva tinggi hubungan antara diameter setinggi dada dan tinggi
bebas cabang berdasarkan nilai koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji Z
fisher sebagai dasar penentuan penyusunan model pendugaan tabel volume
lokal (1 variabel) atau tabel volume standar (2 variabel)
3) Penyusunan model pendugaan volume pohon, dengan dasar penilaian adalah
koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (R2), standar eror (SE) (Steel dan
Torrie, 1995) dan analisis varians. Model pendugaan volume yang telah
dkembangkan, yaitu: Kopezky-Gehrhardt, Berkhout, Hohenadl-Krenn, Stoate,
Spurr dan Schumacher-Hall.
4) Validasi Model, penilaian didasarkan pada besarnya simpangan agregatif (Sa),
simpangan rataan (Sr) dan Root Mean Square Error (RMSE) pada rumus Bruce
(dalam Husch, 1963)
D. Hasil Yang Dicapai
1) Sebaran Data Pohon Sampel
Total pohon sampel yang diukur di lapangan adalah 165 pohon
untuk 9 jenis pohon Dipterocarpaceae. Berdasarkan proporsi sebaran data
pohon sampel tersebut maka jenis yang dipilih untuk dilakukan penyusunan
model pendugaan volume pohon adalah Shorea parvifolia, Shorea
dasyphylla dan Shorea leprosula.
Pemilihan pohon sampel baik penyusunan model dan validasi model
dilakukan secara purposive (acak dalam kelas) berdasarkan keterwakilan
kelas diameter pohon, baik untuk tahap penyusunan maupun validasi model
(Lestarian, 2009; Fatah, 2009; Riady, 2011; Andhika, 2012; Ulfah, 2012;
Permadi, 2014). Penentuan jumlah pohon sampel untuk penyusunan dan
validasi model berturut-turut untuk Shorea parvifolia (35 dan 11 pohon),
Shorea dasyphylla (39 dan 10 pohon) dan Shorea leprosula (27 dan 9
pohon).
2) Analisis Kurva Tinggi
Analisis kurva tinggi menunjukkan hubungan variabel diameter
terhadap variabel tinggi bebas cabang pohon disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil analisis persamaan kurva tinggi berdasarkan nilai koefisien korelasi
2
(r), koefisien determinasi (R ) dan Zhitung
Ztabel
Jenis
r
R2
Zhitung
Persamaan
(0.05)
0.803 0.645 12.80
4.057 h = -0.002D2 + 0.537D + 2.383
S.parvifolia
5.32
4.038 h = -0.003D2 + 0.66D - 1.112
S.dasyphylla 0.718 0.515
0.723 0.523
4.14
4.149 h = 1.065D0.765
S.leprosula
Gabungan
0.748 0.559
7.61
3.914 h = -0.003D2 + 0.575D + 1.040
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Batas ketelitian yang masih diperbolehkan dalam penyusunan tabel
volume adalah nilai koefisien korelasi > 0,70 atau koefisien determinasi
minimal 50% (Suharlan et al., 1976), serta hasil uji Z fisher menunjukkan
nilai Zhitung> Ztabel(0.05) yang mengindikasikan adanya hubungan yang cukup
erat antara kedua variabel tersebut (Walpole, 1993). Sehingga penyusunan
model pendugaan volume dapat disusun menggunakan satu variabel
diameter saja.
3) Penyusunan model pendugaan volume pohon
Berdasarkan hasil analisis kurva tinggi, maka penyusunan model
pendugaan volume (Loetsch et al., 1973) meliputi 3 bentuk persamaan
Kopezky-Gehrhardt, Berkhout dan Hohenadl-Krenn (Tabel 2). Berdasarkan
hasil pemeringkatan model atau persamaan berdasarkan nilai koefisien
korelasi, koefisien determinasi, standar eror dan analisis varians
menunjukkan bahwa model Kopezky-Gehrhardt paling banyak diterima,
kecuali untuk jenis Shorea dasyphylla dengan model Hohenadl-Krenn.
Pemilihan model terkait pula dengan aspek tingkat kepraktisan aplikasi
model tersebut.
Tabel 2. Hasil analisis persamaan model volume berdasarkan nilai koefisien
determinasi (R2), standar error (SE) dan Fhitung
Persamaan regresi

R2 (%)

SE

Fhit

99,29

0,3642

4.641,5

95,18

0,1421

651,55

99,31

0,3650

2.309,95

97,06

0,4156

1.222,93

85,94

0,1814

226,24

97,69

0,3740

760,16

Ftabel(0.05)

Ftabel(0.01)

S. parvifolia
1.
2.

V = -0,3381 + 0,001355.d2
V = 0,00007979.d

2,67646

3.
V = 0,001d2 – 0,007d – 0,156
S. dasyphylla
1. V = -0,6369 + 0,001517.d2
2.
3.

V = 0,00005024.d

2,80036

2

V = 0,001d –0,045d+0,389
S. leprosula
1.
2.

V = -0,50766 + 0,001423.d2
V = 0,000082137.d

2,67286

2

3. V = 0,001d – 0,025d – 0,026
Gabungan (3 jenis)
1. V = -0,43029 + 0,001392.d2
2.
3.
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2,71000

V = 0,000070611 . d
V = 0,001d2 – 0,006d – 0,278

93,68

0,3768

370,67

89,83

0,1389

221,01

93,87

0,3786

183,91

4,13925

7,4708

4,1055

7,3734

4,2417

98,19

0,4055

5.366,81

91,36
98,20

0,1551
0,4057

1.046,47
2.680,50

7,7698

3,9371

6,8980
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4) Validasi model
Hasil perhitungan validasi model jenis Shorea parvifolia, Shorea
dasyphylla, Shorea leprosula dan gabungan disajikan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil validasi model volume berdasarkan nilai simpangan agregatif
(sa), simpangan rataan (sr) dan Root Mean Square Error (RMSE)
Persamaan regresi

sa

sr (%)

RMSE

S. parvifolia
V = -0,3381 + 0,001355.d2

6,42

58,38

37,69

1,07

9,76

16,08

V = 0,001d – 0,007d – 0,156
S. dasyphylla

2,53

23,01

54,77

V = -0,6369 + 0,001517.d2

1,06

9,62

115,80

V = 0,00005024.d2,80036

0,68

6,19

16,42

106,15

105,02

V = 0,00007979.d

2,67646

2

V = 0,001d2 – 0,045d + 0,389
S. leprosula

11,68

V = -0,50766 + 0,001423.d2

1,32

12,03

208,66

V = 0,000082137.d2,67286

0,03

0,29

15,45

328,93

161,53

V = 0,001d2 – 0,025d – 0,026
Gabungan (3 jenis)

36,18

V = -0,43029 + 0,001392.d2

0,88

2,94

104,22

V = 0,000070611 . d2,71000

1,70

5,66

15,99

V = 0,001d2 – 0,006d – 0,278

10,73

35,77

111,28

Hasil pemeringkatan pada tahap validasi model berdasarkan nilai
simpangan agregatif, simpangan rataan dan nilai RMSE menunjukkan bahwa
model Berkhout diterima sebagai model yang terbaik pada tingkat jenis
untuk ketiga jenis Shorea parvifolia, Shorea dasyphylla dan Shorea leprosula.
Sedangkan pada tingkat gabungan, model terbaik adalah model KopezkyGehrhardt.
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Tabel 4. Penentuan peringkat tahapan penyusunan dan validasi model
Model
S. parvifolia
Kopezky-Gehrhardt
Berkhout
Hohenadl-Krenn
S. dasyphylla
Kopezky-Gehrhardt
Berkhout
Hohenadl-Krenn
S. leprosula
Kopezky-Gehrhardt
Berkhout
Hohenadl-Krenn
Gabungan (3 jenis)
Kopezky-Gehrhardt
Berkhout
Hohenadl-Krenn

Tahap
Penyusunan model

Validasi

4
7
7

∑

Peringkat

9
3
6

13
10
13

2
1
2

6
7
5

7
3
8

13
10
13

2
1
2

4
6
6

7
3
8

11
9
14

2
1
3

5
7
6

4
5
9

9
12
15

1
2
3

Berdasarkan hasil pemeringkatan gabungan pada kedua tahapan
penyusunan dan validasi model menunjukkan model Berkhout diterima
sebagai model yang terbaik untuk ketiga jenis Shorea dan merupakan model
yang banyak diterima dalam beberapa penyusunan model pendugaan
volume pohon khususnya jenis Dipterocarpaceae di Kalimantan (Susanty
dan Siran, 2005; Lestarian, 2009; Fatah, 2009; Riady, 2011; Permadi, 2014),
serta di luar Kalimantan (Ardelina, 2011; Andhika, 2012; Ulfah, 2012).
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
Model Berkhout diterima sebagai model yang terbaik untuk jenis Shorea
parvifolia, Shorea dasyphylla dan Shorea leprosula pada wilayah hutan alam
IUPHHK PT. Intracawood Manufacturing, Tarakan. Berturut-turut model
pendugaan volume terbaik untuk masing-masing jenis adalah :
Shorea parvifolia
V = 0,00007979.D2,67646
Shorea dasyphylla V = 0,00005024.D2,80036
Shorea leprosula
V = 0,000082137.D2,67286
Sedangkan model volume gabungan (3 jenis) mempunyai model KopezkyGehrhardt yaitu V = -0,43029 + 0,001392.D2.
Jumlah dan representative (tingkat keterwakilan) pohon sampel perlu
menjadi pertimbangan dalam aplikasinya. Kebutuhan akan tersedianya alat ukur
Tele Relaskop menjadi penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran pohon
sampel. Di samping itu perlu kajian tingkat ketelitian atau bias yang diperoleh
dari teknik pengukuran pada tegakan pohon berdiri dengan teknik pengukuran
pada pohon rebah atau melalui penebangan untuk penilaian efisiensi.
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Abstrak
Penyusunan rencana manajemen jangka panjang, memerlukan penerapan
teknik-teknik perencanaan kuantitatif yang menuntut ketersediaan sejumlah
perangkat penunjang. Salah satu perangkat yang sangat esensiil ialah sistem
pendugaan riap dan produksi yang mampu memberikan dugaan riap suatu tegakan
dengan kondisi tertentu dan besarnya produksi tegakan tersebut di waktu yang akan
datang. Penelitian ini ditujukan untuk mewujudkan tersedianya database bagi system
pengelolaan hutan alam tropika campuran, Tersedianya plot-plot ukur permanen
yang mewakili kondisi hutan alam untuk pemantauan riap dan pertumbuhan tegakan
dengan kondisi hutan. Pengumpulan data telah dilakukan pada 12 plot permanen
dengan luas 4 ha untuk setiap plot, yang terdiri dari 3 plot hutan primer dan 9 plot
hutan bekas tebangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hutan secara alami
akan mengalami pemulihan dari jumlah pohon atau kerapatan tegakan,
sebaran/distribusi diameter pada semua tahun tebang masih berbentuk J-terbalik
yaitu kelas diameter kecil memiliki jumlah terbanyak baik pada hutan primer maupun
yang telah ditebang, Tingkat Kematian pohon (mortalitas) masih tinggi sampai pada
tahun kedua setelah penebangan, pada pengamatan tahun keempat, tingkat
kematian ini telah mengalami kondisi sebagaimana hutan primer dengan kisaran 2%
- 3%. Tingkat Ingrowth mengalami peningkatan sampai tahun keenam setelah
penebangan dan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan, Jenis-jenis dari
famili dipterocapaceae memiliki keunggulan dalam pertumbuhan yang ditunjukan
dengan besarnya riap pada setiap kondisi tegakan, terutama dari jenis jenis Shorea
sp, Ada perubahan posisi tajuk pada hutan bekas tebangan dimana kelas 2 menjadi
lebih besar persentasenya dibanding sebelum penebangan, sedangkan pada hutan
primer tidak berubah, sedangkan bentu tajuk tidak mengalami perubahan di mana
kelas 2 menduduki tempat pertama pada semua perlakuan.
Kata kunci : Hutan Primer, hutan bekas tebangan, perlakuan, riap
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Ringkasan
A. Latar Belakang
Sampai saat ini, hutan alam tropika di luar Jawa masih merupakan sumber
utama produksi kayu nasional. Meskipun telah ataupun akan dibangun jutaan
hektar hutan tanaman industri untuk menciptakan sumber kayu alternatif,
sebelum hutan-hutan tanaman memproduksi kayu yang mensubstitusi kayu dari
hutan alam, stabilitas supply-demand kayu nasional masih sangat tergantung
pada produksi dari hutan alam. Ini menunjukkan bahwa kontinyuitas produksi
kayu dari hutan alam harus tetap dipertahankan.
Perangkat pendugaan riap dan produksi, terlebih lagi yang cukup reliable
dan siap pakai, praktis belum pernah tersedia untuk hutan alam di Indonesia.
Kondisi ini telah menjadi salah satu penghambat utama dari usaha untuk
mewujudkan suatu sistem pengelolaan hutan alam Indonesia yang optimal dan
lestari.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian adalah
1. Menyediakan paket perangkat perencanaan/manajemen kuantitatif bagi
pengelolaan hutan alam produksi berupa data base growth and yield
2. Mengetahui riap sesuai kondisi tempat tumbuh.
b) Sasaran
Sedangkan sasaran penelitian meliputi :
1. Terbangunnya PUP untuk pemantauan riap tegakan pada areal hutan
alam produksi bekas tebangan di Labanan, Kalimantan Timur.
2. Tersedianya database growth and yield dalam bentuk Plot Inventory
Permanent Data System.
C. Metode penelitian
Pelaksanaan penelitian di lapangan (Field experiment) yaitu di Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada pada kawasan PT Hutan
Sanggam Labanan Lestari (eks. PT Inhutani I Labanan) dimana pada tahun 2014
ini dilaksanakan pada plot STREK Project sebanyak 12 plot (48 ha). Data diambil
secara sensus untuk semua plot dengan batas diameter ≥10 cm.
D. Hasil yang dicapai
1. Struktur tegakan
Tidak ada perbedaan struktur tegakan dari hutan primer maupun
bekas tebangan. Secara umum diameter yang lebih kecil memiliki jumlah
terbesar dan mengalami penurunan pada kelas diatasnya. Bentuk ini tidak
berubah pada setiap kurun waktu pengukuran, walaupun terjadi perubahan
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dalam frekuensi tiap kelas diameter yang disebabkan oleh adanya mortalitas,
ingrowth, maupun pertumbuhan diametar pohon.
Hal ini menunjukkan bahwa struktur tegakan di dalam plot-plot
percobaan hampir serupa. Bentuk sebarannya yaitu J terbalik.
2. Mortalitas dan Ingrowth tegakan
Pada awal kurun waktu pengukuran setelah penebangan, tingkat
mortalitas tinggi disebabkan oleh adanya perlakuan pemanenan. Seiring
dengan waktu maka tingkat mortalitas pohon mengalami penurunan. Pada
tegakan yang tidak dipanenpun mortalitas pohon secara alami terjadi akan
tetapi relatif rendah. Selanjutnya mortalitas cenderung konstan seiring
dengan berjalannya waktu, sehingga hampir sama dengan kondisi hutan
primer berkisar antara 2% s/d 5% .
Ingrowth dalam tegakan mengikuti pola dari tingkat kerusakan yang
diakibatkan oleh sistem pembalakan, dimana tingkat kerusakan yang besar
akan memberikan cahaya dan ruang tumbuh yang besar pula sehingga pohon
yang sebelumnya tertekan akan muncul sehingga terjadi penambahan pohon
yang masuk dalam ukuran menjadi lebih banyak.
Ingrowth pada hutan bekas tebangan lebih tinggi dibandingkan
kondisi statis hutan primer. Perlakuan pembalakan konvensional memiliki
tingkat ingrowth yang lebih besar dibandingkan perlakuan yang lain.
Ingrowth tertinggi dicapai pada kurun waktu 6 tahun setelah penebangan,
kemudian menurun pada pengukuran tahun berikutnya, dan selanjutnya
cenderung konstan.
3. Riap diameter
Rekapitulasi dari masing masing status terhadap hasil perhitungan
riap diameter dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Riap diameter pada kelompok jenis pada berbagai perlakuan
PERLAKUAN
RIL ≥50
RIL ≥60
CNV ≥60
PRIMER

Riap diameter rataan pertahun (cm/pohon/thn)
Kelompok jenis
Shorea sp.
Dipt. non Shorea
Lainnya
0.65
0.38
0.3
0.61
0.36
0.29
0.69
0.39
0.33
0.59
0.35
0.28

Hasil pengujian dengan analisis sidik ragam (anova/analisys of
varians) diperoleh hasil hanya pada kelompok Shorea sp saja yang memiliki
perbedaan nyata dari perlakuan yang diberikan sehingga dilakukan uji
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lanjutan, sedangkan dua kelompok lainnya berbeda tidak nyata, untuk hal ini
uji lanjutan tidak dilakukan.
Hasil uji lanjutan menunjukkan bahwa penebangan konvensional
yang memiliki nilai riap terbesar berbeda nyata dengan RIL ≥ 60 dan Hutan
Primer tetapi berbeda tidak nyata dengan RIL ≥ 50. Hutan primer berbeda
tidak nyata dengan RIL ≥ 60.
4. Posisi Dan Bentuk Tajuk
Pengamatan Bentuk tajuk dan posisi tajuk ini diambil berdasarkan
klasifikasi yang dibuat oleh Dawkins (1958). Kemudian disederhanakan
menjadi tiga kelas yaitu kelas 1 dan 2 menjadi kelas 1, kelas 3 menjadi kelas 2
dan kelas 4 dan 5 menjadi kelas 3 (Korsgaad , 1986 dalam Ruchaemi, 2006).
Pohon yang berada pada posisi kelas 1 menduduki jumlah terbanyak,
hal ini wajar karena pohon didalam hutan alam didominasi oleh pohon yang
berdiameter kecil sehingga masuk sinar matahari akan terlindung oleh pohon
yang berada dengan diameter yang berada diatasnya.
Pada hutan primer tidak terjadi perubahan yang mendasar antara
tahun 1990 dan 2014, akan tetapi pada plot yang telah di tebang, posisi
kelas 2 menjadi lebih besar pada semua perlakuan penebangan.
Bentuk tajuk terbanyak pada plot-plot penelitian yaitu kelas bentuk
tajuk 2. Hampir tidak ada perubahan besar dari nilai persentase antara tahun
1990 dan 2014 pada semua kondisi hutan, baik yang primer maupun yang
dilakukan penebangan.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
1. Berdasarkan kelas diameter maka sebaran/distribusi diameter pada
semua tahun tebang masih berbentuk J-terbalik yaitu kelas diameter kecil
memiliki jumlah terbanyak sedangkan makin besar makin sedikit hal ini
terjadi baik pada hutan primer maupun yang telah ditebang
2. Tingkat Kematian pohon (mortalitas) masih tinggi sampai pada tahun
kedua setelah penebangan, pada pengamatan tahun keempat, tingkat
kematian ini telah mengalami kondisi sebagaimana hutan primer dengan
kisaran 2% - 5%. Tingkat Ingrowth mengalami peningkatan sampai tahun
keenam setelah penebangan dan pada tahun selanjutnya mengalami
penurunan
3. Jenis-jenis dari famili dipterocapaceae memiliki keunggulan dalam
pertumbuhan yang ditunjukan dengan besarnya riap pada setiap kondisi
tegakan, terutama dari jenis jenis Shorea sp.
4. Ada perubahan posisi tajuk pada hutan bekas tebangan dimana kelas 2
menjadi lebih besar persentasenya dibanding sebelum penebangan,
sedangkan pada hutan primer tidak berubah, sedangkan bentu tajuk tidak
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mengalami perubahan diamana kelas 2 menduduki tempat pertama pada
semua perlakuan.
b) Rekomendasi
Pengamatan lanjutan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan
tegakan, sehingga diperoleh dinamika tegakan yang lebih lengkap dan bahan
pertimbangan dalam penentuan rotasi tebang berikutnya.
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ABSTRAK
Usaha peningkatan produktivitas hutan alam sangat tergantung pada
kualitas lingkungan dan vegetasi. Hutan alam bekas tebangan memiliki karakteristik
berbeda di setiap lokasi tergantung pada tingkat pemanenan. Karakteristik jenis
Dipterokarpa pada berbagai kondisi hutan alam bekas tebangan belum banyak
dipelajari. Dengan demikian diperlukan penelitian karakteristik jenis Dipterokarpa
pada berbagai kondisi pasca tebangan. Penelitian karakteristik jenis Dipterokarpa
dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengamatan morfologis jenis dan
karakteristik tempat tumbuh (tanah, iklim, topografi dan vegetasi). Hasil penelitian
tahun ini menunjukkan bahwa karakteristik morfologis daun dan batang anakan
jenis Dipterokarpa berbeda antar jenis tergantung faktor genetik dan lingkungan.
Karakteristik tempat tumbuh seperti sifat tanah, iklim, topografi dan vegetasi
berbeda-beda antar lokasi tempat tumbuh jenis Dipterokarpa.
Kata kunci: produktivitas hutan alam, karakteristik tempat tumbuh, karakteristik
morfologis
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Penurunan produktivitas hutan alam akibat pengelolaan hutan yang kurang
baik menyebabkan pasokan kayu dari hutan alam terus menurun. Pada saat ini
terdapat tiga kondisi hutan alam, yaitu hutan alam yang masih potensial/baik,
hutan alam bekas tebangan yang kurang produktif dan hutan alam yang sudah
rusak. Pada kondisi hutan alam bekas tebangan yang kurang produktif dan hutan
alam yang sudah rusak, kegiatan penanaman merupakan suatu kebutuhan, agar
kelestarian hutan tetap terjaga. Berbagai teknik silvikultur dicobakan dalam
rangka meningkatkan produktivitas hutan. Jenis pohon yang disarankan dan dapat
menjadi pilihan untuk pengayaan adalah jenis-jenis Dipterokarpa.
Sehubungan dengan upaya peningkatan produktivitas kayu dari jenis
Dipterokarpa, maka penerapan teknik budidaya setiap jenis yang akan
dikembangkan harus tepat, dengan harapan diperoleh pertumbuhan riap
maksimal. Pertumbuhan setiap jenis Dipterokarpa dipengaruhi oleh karakteristik
jenis dan lingkungan. Kenzo, et al. (2006) menyatakan bahwa karakteristik daun
memiliki hubungan sederhana dan signifikan dengan tinggi pohon, dengan
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beberapa perbedaan intra dan antar spesies Dipterokarpa. Adanya hubungan yang
spesifik antara karakteristik jenis dengan lingkungan tempat tumbuhnya,
memungkinkan setiap jenis Dipterokarpa dapat mengalami pertumbuhan yang
berbeda di setiap lokasi. Penelitian-penelitian karakteristik jenis Dipterokarpa
terkait pertumbuhan di hutan alam bekas tebangan banyak dilakukan, namun
informasinya masih terpisah-pisah dan parameter karakteristik jenis yang
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan belum banyak diketahui. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter karakteristik jenis
Dipterokarpa yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan.
Kajian karakteristik jenis ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama,
pengamatan karakteristik tempat tumbuh alaminya di hutan alam dan
karakteristik morfologis anakan jenis Dipterokarpa di persemaian. Kedua,
pengamatan karakteristik jenis Dipterokarpa yang ditanam pada berbagai kondisi
hutan alam bekas tebangan. Kajian karakteristik jenis Dipterokarpa tahun 2014
akan difokuskan pada tahap pertama.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik morfologis dan
karakteristik tempat tumbuh anakan jenis-jenis Dipterokarpa.
b) Sasaran
Sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Tersedia informasi
karakteristik morfologis anakan jenis-jenis Dipterokarpa dan 2). Tersedia
informasi karakteristik tempat tumbuh anakan jenis-jenis Dipterokarpa.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di KHDTK Labanan, Berau dan IUPHHK-HA PT.
Gunung Gajah Abadi, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Analisis tanah dilakukan di
Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. KHDTK
Labanan.
Bahan yang digunakan adalah anakan Shorea smithiana, Shorea seminis,
Shorea patoensis, Shorea parvistipulata, Shorea superba, Shorea macrophylla,
Shorea sp., Shorea parvifolia, Dryobalanops lanceolata dan Dryobalanops sp.,
kompos kotoran sapi, pupuk NPK, polibag ukuran 12x18 cm. Informasi umum
pohon induk jenis Dipterokarpa disajikan dalam Tabel 1.
Alat yang digunakan adalah plastik ukuran 20x0,5 cm, kertas koran,
kardus box besar, tali rafia, pita survey, label mecolin, meteran, clinometer,
kaliper, kompas, bor tanah, ring sampel, kantong plastik, karung beras, gunting
tanaman, tongkat ukur, buku Morfologi Tumbuhan, kamera digital, alat tulis dan
GPS.
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Prosedur Kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1). Pengumpulan anakan jenis-jenis Dipterokarpa.
2). Pengamatan pohon induk.
Parameter pohon induk yang diamati adalah tinggi total, diameter setinggi
dada, tinggi bebas cabang dan lebar tajuk.
3). Pengamatan tempat tumbuh anakan.
Parameter yang diamati di sekitar pohon induk adalah topografi, ketinggian
tempat, iklim dan vegetasi.
4). Pengambilan sampel tanah utuh dan terganggu.
Sampel tanah utuh dan terganggu diambil dari kedalaman 0-20 cm dalam
radius 10 meter dari pohon induk. Sampel tanah utuh untuk analisis kadar air
(KA) pada tekanan pF (pF 1, pF 2, pF 2,54 dan pF 4,2), Bulk Density (BD), ruang
pori total dan permeabilitas. Sampel tanah terganggu untuk analisis tekstur,
pH H2O, P-tersedia, K-tersedia, basa-basa dapat ditukar, KTK, KB, N-total, Corganik, H-dd dan Al-dd.
5). Pembibitan.
Prosedur pembibitan yang dilakukan adalah penyiapan media tanam,
penyapihan bibit, penyungkupan bibit dan pemeliharaan bibit.
6). Pengamatan karakteristik morfologi bibit.
Bagian daun yang diamati adalah bagian daun dan batang. Parameter
daun yang diamati adalah susunan daun, tata letaknya, panjang daun, diameter
daun, alat-alat tambahan (bentuknya, ukurannya, lekas runtuh atau tetap), bagi
daun tunggal: upih daun (bentuk, ukuran), tangkai daun (ada atau tidak, bentuk,
ukuran, warnanya, adanya rambut), helaian (bangunannya, susunan tulang daun,
bentuk pangkal dan ujung, tepi, alat-alat tambahan pada helaian daun).
Parameter batang yang diamati adalah bentuk, sifat dan arah tumbuh batang,
adanya alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, rigi-rigi, sayap, kelenjar, bergetah
atau tidak. Karakteristik morfologi diamati 1 bulan setelah sungkup dibuka.
Sampel tanaman yang diamati berjumlah 10 tanaman dari masing-masing jenis.
Data karakteristik morfologi, sifat tanah, ketinggian tempat, kemiringan
lereng, iklim dan vegetasi dianalisis secara deskriptif.
D. Hasil yang Dicapai
Hasil pengamatan morfologi daun anakan jenis Dipterokarpa dapat dilihat
pada Tabel 1. Secara umum terlihat bahwa susunan dan tata letak daun 10 jenis
Dipterokarpa yang diamati sama yaitu susunannya tunggal dan letaknya berseling.
Karakteristik tersebut seperti susunan daun dan tata letaknya. Parameter panjang
dan lebar daun, daun penumpu terlihat berbeda pada setiap jenis. Panjang daun
terbesar terdapat pada jenis S. macrophylla dan panjang daun terkecil terdapat
pada jenis Shorea patoensis. Lebar daun terbesar terdapat pada jenis Shorea
macrophylla dan lebar daun terkecil terdapat pada jenis Shorea patoensis. Daun
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penumpu anakan 6 jenis Dipterokarpa mudah gugur dan daun penumpu 4 jenis
lainnya melekat lama. Daun penumpu terbesar terdapat pada jenis Shorea
macrophylla dan daun penumpu terkecil terdapat pada jenis Shorea patoensis.
Warna daun penumpu umumnya hijau, kecuali pada jenis S. patoensis berwarna
jingga. Daun penumpu S. smithiana berwarna hijau kemerahan karena adanya
rambut berwarna jingga yang menutupi permukaan daun penumpu. Gambaran
lebih jelas mengenai daun penumpu dapat dilihat pada Gambar 1.
Morfologi tangkai daun anakan 10 jenis Dipterokarpa dapat dilihat pada
Gambar 2. Jenis Dipterokarpa yang diamati seluruhnya memiliki bentuk tangkai
daun silinder agak pipih dengan pangkal menebal. Ukuran tangkai daun terbesar
terdapat pada jenis Shorea macrophylla dan terkecil terdapat pada jenis Shorea
parvifolia. Warna tangkai daun hijau. Alat tambahan seperti rambut terdapat pada
jenis Shorea smithiana, S. macrophylla, S. parvistipulata dan Shorea sp.,
sedangkan pada jenis yang lainnya tidak didapati rambut pada tangkai daun.
Warna rambut pada tangkai daun setiap jenis berdeda dan warna rambut tersebut
merupakan salah satu karakteristik morfologi yang khas.
Tabel 1. Morfologi Daun Anakan Jenis Dipterokarpa.
Jenis
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Susunan Tata letak Panjang
daun
Daun
(cm)

Lebar
(cm)

Shorea
smithiana
Shorea
parvistipulata

tunggal berseling 9,7-14,8 3,9-5,6

Shorea superba

tunggal berseling 6,5-10,0 2,4-4,0

Shorea seminis

Daun Penumpu
Sifat
melekat
lama
melekat
lama

Ukuran
(cm)
0,5 x 0,3

Warna
hijau
kemerahan

0,8 x 0,30,8

hijau tua

mudah
gugur

0,7 x 0,3

hijau
kekuningan

tunggal berseling 7,5-12,5 2,1-5,1

mudah
gugur

0,8 x 0,2 hijau muda

Shorea patoensis tunggal berseling 4,6-9,5 2,0-2,9

mudah
gugur

0,5 x 0,2

jingga

tunggal berseling 9,0-12,7 3,2-5,6

Shorea
macrophylla

tunggal berseling

17,524,5

7,8-10,8 melekat
lama

2,0 x 1,0

hijau

Dryobalanops
lanceolata

tunggal berseling

10,015,4

2,3-4,3

mudah
gugur

0,8 x 0,2

hijau

Shorea sp.

tunggal berseling

13,019,0

4,2-6,8

melekat
lama

0,7 x 0,5

hijau

Shorea parvifolia tunggal berseling 6,0-9,0 2,5-4,3

mudah
gugur

0,8 x 0,2

hijau

Dryobalanops sp. tunggal berseling

mudah
gugur

0,8 x 0,2

hijau

12,017,5

3,8-5,7
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Morfologi helaian daun anakan 10 jenis Dipterokarpa dapat dilihat pada
Gambar 2. Helaian daun jenis yang diamati berbentuk jorong, kecuali pada jenis
Dryobalanops sp. berbentuk lanset. Pangkal daun berbentuk tumpul sampai
membulat. Morfologi ujung daun, susunan tulang daun dan tepi daun pada semua
jenis yang diamati memiliki karakteristik yang sama. Alat tambahan pada helaian
daun berupa rambut terdapat pada jenis Shorea smithiana, Shorea parvistipulata dan
Shorea sp. Semua jenis yang diamati memiliki karakteristik bentuk dan arah tumbuh
batang yang sama. Karakteristik batang yang berbeda antar jenis terdapat pada sifat
permukaan batang. Sifat permukaan batang pada umumnya licin, kecuali pada jenis
Shorea smithiana, S. Parvistipulata, S. macrophylla dan Shorea sp. didapati rambut.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Gambar 1. Daun Penumpu Anakan Jenis Dipterokarpa: (a) S. smithiana; (b) S. parvistipulata; (c) S. superba; (d) S. seminis; (e) S. patoensis;
(f) S. macrophylla; (g) D. lanceolata; (h) Shorea sp.; (i) S. parvifolia; (j) Dryobalanops sp.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)
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Gambar 2. Tangkai dan Helaian Daun Anakan Jenis Dipterokarpa: (a) S. smithiana; (b) S. parvistipulata; (c) S. superba; (d) S. seminis;
(e) S. patoensis; (f) S. macrophylla; (g) D. lanceolata; (h) Shorea sp.; (i) S. parvifolia; (j) Dryobalanops sp.
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Karakteristik tanah di sekitar pohon induk jenis Dipterokarpa disajikan
dalam Tabel 5, 6, 7 dan 8. Reaksi keasaman tanah pada semua jenis pohon induk
tergolong sangat masam, yaitu berkisar antara 3,26 sampai dengan 4,48.
Kandungan C-organik tertinggi terdapat di sekitar pohon jenis S. Smithiana yaitu
sebesar 1,46 % dan terendah terdapat di sekitar pohon induk jenis S. parvifolia dan
Shorea sp. yaitu sebesar 0,15 %. Kandungan N-total tertinggi terdapat di sekitar
jenis S. macrophylla dan Dryobalanops lanceolata yaitu sebesar 0,15 % dan
terendah terdapat di sekitar jenis S. parvifolia dan Shorea sp. yaitu sebesar 0,8 %.
Kandungan P-tersedia tertinggi terdapat di sekitar jenis Shorea parvistipulata yaitu
sebesar 11,14 ppm dan terendah terdapat di sekitar jenis Shorea superba yaitu
sebesar 0,34 ppm. Kandungan K-tersedia tertinggi terdapat di sekitar jenis Shorea
seminis yaitu sebesar 53,83 ppm dan terendah terdapat di sekitar jenis S. parvifolia
dan Shorea sp. yaitu sebesar 25,06 ppm.
Tabel 2. Karaktersistik pH, C-organik, N-total, P-tersedia dan K-tersedia
di sekitar pohon Induk Jenis Dipterokarpa.
Pohon Induk

pH H2O

C-organik (%) N-total (%)

Shorea smithiana

4,28

1,46

0,09

P-tersedia
(ppm)
6,17

K-tersedia
(ppm)
44,90

Shorea parvistipulata

4,48

1,15

0,11

11,14

34,38

Shorea superba

4,42

1,36

0,14

0,34

42,06

Shorea seminis

3,64

0,76

0,13

1,56

53,83

Shorea patoensis

3,33

0,92

0,13

2,49

45,07

Shorea macrophylla dan
Dryobalanops lanceolata
Shorea parvifolia
dan
Shorea sp.
Dryobalanops sp.

3,86

0,97

0,15

1,46

35,98

3,88

0,15

0,08

1,04

25,06

3,26

1,01

0,14

1,46

28,84

Tekstur tanah paling kasar terdapat di sekitar jenis Shorea parvifolia dan
Shorea sp. Tekstur paling halus terdapat di sekitar jenis Shorea smithiana dan
Dryobalanops sp. Bulk Density (BD) tanah tertinggi terdapat di sekitar jenis Shorea
parvistipulata yaitu 1,36 g/cm3 dan BD terendah terdapat di sekitar jenis Shorea sp.
dan S. Parvifolia yaitu 1,04 g/cm3. Sedangkan porositas tanah tertinggi terdapat di
sekitar jenis Shorea sp. dan S. Parvifolia yaitu 60,79 % dan terendah terdapat di
sekitar jenis Shorea parvistipulata yaitu 48,75 %.
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Tabel 3. Karakteristik Kation Dapat Ditukar dan Kapasitas Tukar Kation (KTK)
di sekitar pohon Induk Jenis Dipterokarpa.
Pohon Induk

Ca-dd

Mg-dd

K-dd

Na-dd

Al-dd

H-dd

KTK

KB (%)

Shorea smithiana

2,41

2,71

0,08

(cmol/kg)
0,02
0,21

2,73

19,34

27

Shorea parvistipulata

3,68

2,42

0,07

0,02

0,21

2,93

15,30

40

Shorea superba

4,77

0,88

0,10

0,03

0,30

5,68

19,86

29

Shorea seminis

0,39

2,25

0,31

0,09

1,67

1,67

6,37

48

Shorea patoensis

0,23

0,26

0,05

0,22

5,33

1,50

7,59

10

Shorea macrophylla
dan Dryobalanops
lanceolata
Shorea parvifolia
dan Shorea sp.

0,45

1,13

0,07

0,18

2,08

1,50

5,41

34

0,52

1,43

0,07

0,15

2,67

1,50

6,34

34

Dryobalanops sp.

0,16

0,57

0,06

0,17

4,17

1,50

6,62

15

Keterangan: Ca-dd = Kalsium dapat ditukar; KTK = Kapasitas Tukar Kation;
KB = Kejenuhan Basa

Tabel 4. Distribusi Partikel dan Tekstur Tanah di Sekitar Pohon Induk Jenis
Dipterokarpa.
Pohon Induk

Pasir

Debu

Liat

Tekstur

(%)
Shorea smithiana

22,56

37,04

40,40

Liat

Shorea parvistipulata

41,88

23,93

34,19

Lempung Liat

Shorea superba

13,04

46,58

40,37

Liat Berdebu

Shorea seminis

50,10

24,80

25,10

Lempung Liat

Shorea patoensis

52,30

24,50

23,20

Lempung

Shorea macrophylla
dan
Dryobalanops lanceolata
Shorea parvifolia
dan
Shorea sp.

30,00

49,30

20,70

Lempung

72,50

9,30

18,20

Pasir Berlempung

Dryobalanops sp.

30,30

28,10

41,60

Liat
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Tabel 5. Karakteristik Fisika Tanah di Sekitar Pohon Induk Jenis Dipterokarpa.
Pohon Induk

Bulk
Density
( g/cm3)

Porositas
(%)

Permea
bilitas
(cm/
Jam )

Kadar Air (% Volume) pada PF
PF 1

PF 2

PF 2.54

PF 4.2

S. smithiana
S. parvistipulata

1.30
1.36

51.07
48.75

41.80
45.54

36.24
38.36

29.44
29.87

20.92
19.62

3.80
4.72

S. superba
S. seminis
S. patoensis
S. macrophylla
dan D. lanceolata
Shorea sp. dan S.
parvifolia

1.25
1.15
1.20

52.80
56.75
54.82

44.84
43.34
42.59

38.47
35.42
33.54

28.37
28.91
27.01

21.53
19.04
20.67

11.29
10.07
7.83

1.11

58.13

46.91

36.18

27.25

14.18

7.72

1.04

60.79

51.69

38.23

32.34

17.46

16.46

Dryobalanops sp.

1.12

57.90

46.16

39.35

32.06

21.82

9.64

Hasil pengamatan karakteristik tempat tumbuh seperti ketinggian tempat,
lereng, posisi topografi dapat dilihat pada Tabel 9. Jenis Dipterokarpa yang diteliti
ditemukan pada ketinggian antara 90 m sampai 141 m di atas permukaan laut.
Besaran lereng beragam mulai dari 0 % sampai dengan 75%. Posisi topografi
beragam yaitu lembah, lereng cembung dan punggung lipatan.
Tabel 6. Ketinggian tempat, Lereng dan Posisi Topografi di Sekitar Pohon Induk
Jenis Dipterokarpa.
Pohon Induk

Ketinggian Tempat
(m dpl)
100

Lereng
(%)
11

lereng cembung

S. parvistipulata

101

75

lereng cembung

S. superba

117

1

punggung lipatan

S. seminis

103

24

lereng cembung

S. patoensis

126

63

lereng cembung

S. macrophylla

141

0

lembah

Dryobalanops lanceolata

141

0

lembah

Shorea parvifolia

90

3

lembah

Shorea sp.

90

3

lembah

Dryobalanops sp.

100

30

lereng cembung

S. smithiana

Posisi Topografi

Curah hujan tahunan pada kedua lokasi penelitian lebih dari 2400
mm/tahun. Hasil pengamatan vegetasi di sekitar pohon induk jenis Dipterokarpa di
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sajikan pada Tabel 11. Jumlah vegetasi tertinggi terdapat di sekitar pohon induk
jenis Shorea smithiana dan terendah terdapat di sekitar pohon induk jenis Shorea
parvifolia dan Dryobalanops sp. Jumlah vegetasi yang tumbuh di suatu lahan
tergantung pada kemampuan regenerasi suatu jenis dan faktor lingkungan
Tabel 7. Vegetasi di Sekitar Pohon Induk Jenis Dipterokarpa.
Jumlah

Pohon Induk

Jumlah (batang)

Famili

jenis

Pancang

Tiang

Pohon

Shorea smithiana

14

24

12

12

11

Shorea parvistipulata
Shorea superba
Shorea seminis
Shorea patoensis

10
7
10
9

15
17
13
16

12
23
18
18

4
8
5
9

12
7
6
14

Shorea macrophylla
Dryobalanops lanceolata
Shorea parvifolia
Shorea sp.

1
3
2
2

4
4
2
3

5
2
2
1

10
1
0
0

4
3
2
4

Dryobalanops sp.

1

2

6

2

5

E. Kesimpulan dan Saran
a) Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah morfologi daun dan batang anakan jenis
Dipterokarpa berbeda antar jenis tergantung jenis (faktor genetik) dan
lingkungan, Karakteristik tempat tumbuh seperti sifat tanah, iklim, topografi
dan vegetasi berbeda-beda antar lokasi tempat tumbuh jenis Dipterokarpa.
b) Saran
Saran penelitian ini adalah sebaiknya dilakukan penelitian karakteristik
mikromorfologis anakan jenis Dipterokarpa, agar diperoleh informasi yang
lebih rinci mengenai morfologis khusus antar jenis.
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Program
Judul RPI
Koordinator RPI
Judul Kegiatan
Pelaksana Kegiatan

:
:
:
:

Litbang Hutan Tanaman
Pengelolaan Dipterokarpa
Dr. Tien Wahyuni, S.Hut. MP
Teknik Produksi Bibit Shorea leprosula dengan Sistem
Pemangkasan
: Ir. Massofian Noor

Abtraks
Penelitian teknik produksi bibit jenis Shorea leprosula dengan system pemangkasan
dilaksanakan di areal hutan tanaman Samboja lestari Desa Margamulyo Kecamatan
Samboja,Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Kegiatan penelitian ini
dilaksanakan selama 10 bulan, dari bulan Maret s/d Desember 2014. Jenis yang
dipergunakan adalah: Shorea leprosula provenan asal Berau dan S. leprosula asal
Mahakan Ulu. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan
(comparation model). Hasil yang diperoleh perlakuan pemangkasan tajuk pohon 1/3
dan 2/3 belum memberikan hasil dan pemangkasan cabang pohon S.leprosula
provenan asal berau memberikan jumlah tunas mudah yang paling banyak bila
dibandingkan S.leprosula provenan asaal Mahakam ulu sedangkan kontrol
S.leprosula provnan asal lokal setempat memberikan pertunasan yang terkecil.
Kata Kunci: Shorea leprosula asal Berau,Mahakam Ulu, Lokal setempat dan
Pertunasan.

Ringkasan
A. Latar Belakang
Budidaya jenis Dipterokcarpaceae sudah dapat dikembangkan dengan
baik. Akan tetapi dalam usaha meningkatkan produksi bibit yang berkualitas
dalam jumlah yang bersar diperlukan perencanaan yang baik dan strategis yang
tepat. Bibit dengan kualitas yang baik dicirikan dengan pertumbuhan yang baik
dan sehat secara fisik akan tetapi juga mempunyai genetik yan baik.
Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya bibit tanaman yang dipilih
memiliki kualitas unggul. Untuk mendapatkan kualitas bibit yang unggul perlu
bibit yang berasal dari sumber benih yang baik dan perpilih memenuhi kriteria
sebagi sumber benih. Benih dicari dari pohon induk yang unggul karena dari asal
benih yang baik diharapkan akan diperoleh keturunan yang baik pula. Disamping
itu, sumber benih dapat dihasilkan dari biji, sedangkan perbanyakan dapat
dilakukan dengan vegetative, yakni stek pucuk, cangkokan, sambungan,
tempelan, lengkungan, kultur dan kenun pangkas.
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Penggunaan bibit yang bermutu tentu akan menghasilkan produksi kayu
yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih yang mutunya kurang baik. Untuk
kesinambungan pengusahaan industry perkayuan yang mempergunakan bahan
baku jenis meranti dan khususnya jenis Shorea leprosula, maka perlu dilakukan
pembangunan hutan tananam dan mempergunakan bibit yang berkualitas,
sehingga akan terbangun hutan berproduktifitas tinggi. Terkait dengan hal
tersebut maka ketersediaan bibit unggul untuk mendukung pembangunan hutan
tanaman dengan produktifitas tinggi sangat diperlukan. Untuk mendukung
program tersebut maka penelitian teknik produksi bibit jenis Shorea leprosula
sangat diperlukan.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik produksi bibit
jenis shorea leprosula pada pohon unggul dengan system pemangkasan.
b) Sasaran
Sasaran adalah tersedianya bibit yang berkualitas unggul dari provenan asal
berau dan Mahakan ulu pada jenis Shorea leprosula.
C. Hasil-hasil Penelitian
Hasil pemangkasan pertajukan pohon 1/3 dan 2/3 pada pohon unggul
provenan asal Berau dan Mahakan Ulu dan Kontrol di areal hutan Tanaman
Yayasan orangutan Lestari di desa margolulia Kecamatn Samboja Kabpaten Kutai
Kertanegara Kalimantan Timur diperlihatkan pada table 1 s/d 6 berikut dibawah
ini:
Tabel 1
Hasil pemangkasan 1/3 pertajukan pohon unggul jenis Shorea
leprosula pada Blok I asal Berau
No.

Jenis

1.

Shorea
leprosula

Tabel 2

54

Tinggi
Pohon
(m)
7.50

Diameter
Pohon
(cm)
11,65

Panjang
Tunas
(cm)
-

Diameter
Tunas
(mm)
-

Hasil
Tunas
muda
Belum
bertunas

Koordinat
Pohon.
S:01°03’
51.13’’
E:116°58’
33.5”

Hasil pemangkasan 2/3 pertajukan pohon unggul jenis Shorea
leprosula pada Blok I asal Berau

No.

Jenis

1

Shorea
leprosula

Tinggi
Pohon
(m)
6.50

Diameter
Pohon
(cm)
10,65

Panjan
g Tunas
(cm)
-

Diameter
Tunas
(mm)
-

Hasil
Tunas
muda
Belum
bertunas

Koordinat
Pohon
S:01° 03’51,0”
E:116°58’33,5
”
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Tabel 3
No.

1.

Hasil pemangkasan 1/3 pertajukan pohon unggul jenis Shorea leprosula
pada Blok II asal Mahakam Ulu.
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter
Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Tunas
Tunas
Tunas
Pohon
(m)
(cm)
(cm)
(mm)
Muda
Shorea
7,50
8,90
Belum
S:01°03’50
leprosula
bertunas ,5”
E:116°58’3
4,4”

Tabel 4
No.

1.

Hasil pemangkasan 2/3 pertajukan pohon unggul jenis Shorea leprosula
pada Blok II asal Mahakam Ulu
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter
Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Tunas
Tunas
Tunas
Pohon
(m)
(cm)
(cm)
(mm)
Muda
Shorea
8,50
10,82
Belum
S:01°03’49,7”
leprosula
bertunas E:116°58’34,6”

Tabel 5
No.

1.

Hasil pemangkasan 1/3 pertajukan pohon unggul jenis Shorea leprosula
pada Blok III . Kontrol asal Lokal setempat
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter
Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Tunas
Tunas
Tunas
Pohon
(m)
(cm)
(cm)
(mm)
Muda
Shorea
7,00
11,65
Belun
S:01°03’57,9”
leprosula
bertunas E:116°58’42,4”

Tabel 6.
No.

1.

Hasil pemangkasan 2/3 pertajukan pohon unggul jenis Shorea leprosula
pada Blok III. Kontrol asal Lokal setempat
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter
Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Tunas
Tunas
Tunas
Pohon
(m)
(cm)
(cm)
(mm)
Muda
Shorea
8,50
10,84
Belun
S:01°03’58,7”
leprosula
bertunas E:116°58’42,4”

Hasil pemangkasan percabangan pohon unggul provenan asal Berau dan
Mahakan Ulu dan Kontrol di areal hutan Tanaman Yayasan orangutan Lestari di
desa margolulia Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan
Timur diperlihatkan pada table 7 s/d 12 berikut dibawah ini:
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Tabel 7
No.

1.

Hasil pemangkasan pohon unggul jenis Shorea leprosula pada Blok I
provenan asal Berau
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter
Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Cabang
Cabang
Tunas
Pohon
(m)
(cm)
rataan
Rattan
Muda
(cm)
(mm)
Shorea
7,50
9,95
198,60
2,24
53
S:01°03’50,6”
leprosula
E:116°58’32,3”
Jumlah
cabang 15
53

Tabel 8.
No.

1.

Hasil pemangkasan pohon unggul jenis Shorea
provenan asal Berau
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter
pohon
Pohon
Cabang
Cabang
(m)
(cm)
(cm)
(mm)
rataan
Rattan
Shorea
7,50
9,95
166,20
1,99
leprosula
Jumlah
cabang
15

leprosula pada

Blok I

Hasil
Tunas
Muda

Koordinat
Pohon

79

S:01°03’50,6”
E:116°58’32,3”

79

Tabel 9.
No.

1.

Hasil pemangkasan pohon unggul jenis Shorea leprosula pada Blok II
provenan asal Mahakam Ulu
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Cabang
Cabang
Tunas
Pohon
(m)
(cm)
rataan
Rattan
Muda
(cm)
(mm)
Shorea
8,00
10,75
191,70
2,47
40
S:01°03’50,8”
leprosula
E:116°58’33,5”
Jumlah
cabang
40
17

Tabel 10.
No.

1.

56

Hasil pemangkasan pohon unggul jenis Shorea leprosula pada Blok II
provenan asal Mahakam Ulu
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Cabang
Cabang Tunas
Pohon
(m)
(cm)
rataan
Rattan
Muda
(cm)
(mm)
Shorea
8,00
13,12
283,47
3,52
76
S:01°03’50,6”
leprosula
E:116°58’32,3”
Jumlah
cabang 19
76
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Tabel 11.
No.

1.

Hasil pemangkasan pohon unggul jenis Shorea leprosula pada Blok III
Kontrol provenan asal setempat
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Cabang
Cabang Tunas
Pohon
(m)
(cm)
rataan
Rattan
Muda
(cm)
(mm)
Shorea
8,50
11,60
245,07
2,98
27
S:01°03’48,5”
leprosula
E:116°58’33,4”
Jumlah
cabang 13
27

Tabel 12.
No.

1.

Hasil pemangkasan pohon unggul jenis Shorea leprosula pada Blok III
Kontrol lokal setempat
Jenis
Tinggi Diameter Panjang Diameter Hasil
Koordinat
pohon
Pohon
Cabang
Cabang Tunas
Pohon
(m)
(cm)
rataan
Rattan
Muda
(cm)
(mm)
Shorea
7,00
8,05
74,80
1,82
29
S:01°03’59,55”
leprosula
E:116°58’44,4”
Jumlah
cabang 20
29

D. KESIMPULAN DAN SARAN
a) Kesimpulan
- Perlakuan pemangkasan tajuk 1/3 dan 2/3 pada pohon unggul provenan
asal Berau, Mahakam Ulu dan provenan lokal setempat belum
menghasilkan tunas muda sebagai bahan stek unggulan.
- Perlakuan pemangkasan cabang pada pohon unggul provenan asal Berau
menghasilkan tunas lebih banyak dari provenan lainnya, diperoleh rataan
sebanyak 66 tunas muda, provenan asal Mahakam Ulu rataan sebanyak
58 tunas muda dan control lokal setempat rataan sebanyak 28 tunas
muda.
b) Saran
Shorea leprosula pohon unggulan propenan asal Berau sangat cocok untuk
dikembangkan sebagai bahan produksi bibit unggul
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E. Lampiran dokumentasi

Gambar 1. Pemilihan dan penandaan pohon unggul jenis Shorea leprosula

Gambar 2. Pemberian perlakuan pemangkasan tajuk 1/3 dan 2/

Gambar 3. Percobaan pemangkasan tajuk pohon pada jenis S. leprosula
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Gambar 4. Pemotongan 2/3 pertajukan pohon S. leprosula

Gambar 5. Percobaan pemangkasan cabang pada S. leprosula

Gambar 6. Hasil pemangkasan percabangan pada S.leprosula
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Gambar 7. Hasil pemangkasan percabangan pada S. leprosula

Gambar 8. Hasil pemangkasan percabangan pada S. leprosula

Gambar 9. Stek tunas muda hasil pemangkasan cabang pada S. leprosula
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Gambar 10. Stek tunas muda hasil pemangkasan tajuk S. leprosula
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Program
Judul RPI
Koordinator RPI
Judul kegiatan
Pelaksana kegiatan

: Litbang Hutan Tanaman
: Pengelolaan Dipterokarpa
: Dr. Tien Wahyuni, S.Hut, MP
:Teknik Aplikasi Media Tanam dari Limbah Biomassa
Hutan dan Industri Kayu (Tehnik Packing Bibit)
: Andrian Fernandes, S.Hut

Abstrak
Packing (pengemasan/pengepakan) bibit merupakan cara menata bibit saat
diangkut dari persemaian menuju tempat penanaman. Secara konvensional bibit
dimasukkan tas plastik dan ditumpuk dalam bak truk atau mobil pick up. Selama
perjalanan dapat terjadi pengereman mendadak atau goncangan akibat jalan yang
berlubang yang mengakibatkan posisi bibit akan berubah, bergeser, menjepit dan
melukai bibit yang berada di bawah polibag. Oleh karena itu diperlukan inovasi
dalam proses packing bibit. Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan teknik
atau prototype alat packing bibit yang dapat mengangkut bibit secara bertingkat dan
aman. Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah tersedianya teknik atau
prototype alat packing bibit yang dapat mengangkut bibit secara bertingkat dan
aman. Untuk menjaga kualitas bibit perlu dilakukan pengepakan bibit yang baik.
Prototype alat pengemasan bibit dibuat dengan sistem rak bibit bertingkat dua agar
kapasitas bibit yang dikemas bisa maksimal.
Ringkasan
A. Latar belakang
Packing bibit merupakan cara menata bibit saat diangkut dari persemaian
menuju tempat penanaman. Bibit yang telah siap tanam akan diangkut
menggunakan truk atau mobil pick up, tergantung dari ukuran dan jumlah bibit,
serta jarak tempuh dan lebar jalan yang dilalui dari persemaian ke lokasi
penanaman.
Untuk potray atau polytube memang sudah dilengkapi dengan rak untuk
membawa satu set potray atau polytube. Namun realita di lapangan, berbagai
persemaian lebih banyak menggunakan polibag. Selain mahal, perawatan bibit di
potray atau polytube lebih rumit dibandingkan dengan polibag. Karena polibag
memiliki berbagai ukuran maka tidak ada rak atau “nampan” yang dipakai untuk
mengangkat satu set polibag sekaligus.
Polibag bibit dapat diletakkan secara berjajar diatur sesuai dengan luas
persemaian. Pada saat bibit dipindahkan dari persemaian ke tempat penanaman
diperlukan alat angkut seperti truk atau mobil pick up. Tentu saja ukuran bak truk
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atau mobil pick up akan terbatas, namun harus dapat memuat bibit semaksimal
mungkin.
Bila bibit hanya disusun 1 tingkat saja maka kapasitas angkut akan kecil.
Biasanya bibit akan ditumpuk dalam bak truk menjadi 2 tingkat. Bahkan
berdasarkan pengamatan di persemaian permanen di Manado, bibit dapat
ditumpuk sampai 5 tingkat. Peletakan bibit dalam truk semacam ini akan
menimbulkan masalah saat berjalan. Tidak ada jaminan jalan yang dilalui akan
selalu halus dan lancar. Saat terjadi pengereman mendadak atau goncangan
akibat jalan yang berlubang maka posisi tersebut akan berubah. Polibag bagian
atas dapat bergeser dan menjepit atau melukai bibit yang berada di bawah
polibag. Apabila pergeseran atau guncangan terlalu besar akan menimbulkan
kerusakan bahkan kematian bibit akibat batangnya patah akibat tertindih oleh
polibag bagian atas.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan teknik atau prototype alat
packing bibit yang dapat mengangkut bibit secara bertingkat dan aman.
b) Sasaran
Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah tersedianya teknik atau
prototype alat packing bibit yang dapat mengangkut bibit secara bertingkat
dan aman.
C. Metode Penelitian
Untuk tahap persiapan, perlu dilakukan pengamatan cara packing bibit di
beberapa lokasi persemaian, baik milik instansi kehutanan ataupun milik
perusahaan. Tahap selanjutnya dibuat desain penumpukan bibit dalam dua
tingkat. Penumpukan bibit yang ideal harus dapat menjaga keselamatan bibit.
Data yang diambil meliputi jumlah bibit dan ukuran polibag dalam satu
tingkat dan dua tingkat. Data dianalisis secara deskriptif dengan melihat
kerusakan pada bibit akibat proses perpindahan menggunakan prototype alat
packing bibit.
D. Hasil Yang Dicapai
Alat pengepakan bibit dibuat dengan prinsip seperti kerja rak bibit. Rak
bibit dibuat dari stainless steel dan tersusun atas 2 lapisan (rak bagian atas dan
bagian bawah). Penggunaan rak bertingkat untuk meletakkan bibit dapat
menghemat ruang dan meningkatkan kapasitas bibit yang ditampung bila
dibandingkan dengan penataan bibit satu lapis.
Bagian rak dapat diatur ketinggiannya. Sebagai alas digunakan rak pottray
(baki) yang dapat digunakan untuk membawa pottray dan juga polybag. Apabila
rak bibit tidak digunakan, dapat dibongkar menjadi 4 buah tiang dan 2 buah
64
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kotak penyangga rak pottray. Baki (rak pottray) dijadikan sebagai salah satu
bagian dari rak bibit karena berdasarkan pengamatan di IUPHHK sebagian besar
memiliki rak pottray dan tidak digunakan karena perawatan bibit dalam pottray
cenderung tidak praktis.

Posisi baki bila membawa pottray

Posisi baki bila membawa polybag
Rak bibit yang terbuat stainless steel
Gambar 1. Rak bibit bertingkat dari stainless stell.
Rak bibit dibuat dari bahan stainless stell kotak berukuran 2x2 cm. Harga
untuk satu rak bibit sebesar Rp.1.500.000,-. Apabila menggunakan bahan besi
harga satu rak bibit sebesar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan untuk IUPHHK desain rak
bibit dapat menggunakan bahan kayu berukuran 4x4 cm atau 5x5 cm.
Untuk baki dapat menampung sebanyak 35 kantung bibit berukuran 6x12
cm. Jadi bila menggunakan rak bibit dengan dua tingkat dapat menampung
sebanyak 70 bibit. Rak bibit memiliki ukuran panjang 53 cm, lebar 35 cm dan
tinggi 119,5 cm.
Pada bagian kaki rak bibit, diberi beberapa lubang agar rak bagian atas dan
bawah dapat dinaik-turunkan. Lubang bagian bawah kaki sebanyak 4 lubang
berjarak 15 cm, sedangkan lubang untuk rak bagian atas sebanyak 4 lubang
berjarak 10 cm. Rak bibit bagian bawah dapat menampung bibit dengan tinggi
maksimum 80 cm. Proses pengepakan bibit meranti dapat dilihat pada Gambar 2
berikut ini.
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Gambar 2. Pengepakan bibit pada rak bibit
Adanya kerangka dari rak bibit akan menjaga kemananan bibit. Bibit tidak
akan saling tumpang tindih bila dibandingkan dengan pengepakan menggunakan
tas plastik. Penataan yang lebih rapi pada rak bibit akan menjaga kekompakan
media bibit. Antara bibit di bagian bawah dan atas juga masih memiliki ruang
untuk proses bongkar-muat bibit pada rak bibit agar mudah dilakukan.
Untuk pemindahan bibit dari persemaian menuju lokasi penanaman, bibit
dapat dikemas dan ditata menggunakan rak bibit pada bak kendaraan. Setelah
tertata, bagian atas harus diberi penutup sarlon untuk mengurangi penguapan
bibit. Pemasangan sarlon juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh angin saat
kendaraan berjalan. Kapasitas tiga macam kendaraan dalam mengangkut bibit
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Kapasitas kendaraan dalam mengangkut bibit
Jenis kendaraan
Kapasitas kendaraan
Panjang
Lebar bak
Beban angkut
bak (m)
(m)
(ton)
Pick-up grand max
2,35
1,67
1,5
Colt diesel engkel
3,40
1,80
2,0
Colt diesel double bak
4,35
2,00
3,5

Kapasitas angkut
Rak
Bibit
16-18
27-30
36-40

1120-1260
1890-2100
2520-2800

Berdasarkan saran dari praktisi, rak bibit untuk truk disederhanakan
dengan cara memodifikasi bak truk. Bak truk diberi penyangga sehingga bibit
dapat ditumpuk menjadi dua lapis, seperti ilustrasi gambar 3 berikut ini.
Pembuatan modifikasi pada bak truk bertujuan untuk meningkatan
kapasitas truk dalam mengangkut bibit. Pembuatan kayu penyangga dan
penyediaan papan kayu sebagai alas bibit pada tingkat kedua menggunakan
investasi yang lebih murah. Untuk mengurangi penguapan dan terpaan angin
saat kendaraan berjalan, bagian atas bak truk ditutup dengan sarlon/paranet.
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Papan kayu
sebagai alas
bibit pada
tingkat atas

Kayu penyangga
dengan sistem
baut pada
dinding bak truk

Gambar 3. Sketsa bak truk yang dipakai untuk meletakkan bibit menjadi dua
tingkat
Penggunaan rak bibit dengan sistem bertingkat tidak hanya digunakan
untuk proses pengepakan saat bibit dikirim. Rak bibit bertingkat juga dapat
digunakan di persemaian dan green house. Oleh karena itu saat membuat rak
bibit untuk persemaian, idealnya dibuat dengan sistem knock-down sehingga rak
bibit juga dapat digunakan untuk pengepakan bibit saat pengiriman bibit dari
persemaian ke lokasi penanaman.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Untuk menjaga kualitas bibit perlu dilakukan pengepakan bibit yang baik.
Prototype alat pengemasan bibit dibuat dengan sistem rak bibit bertingkat
dua agar kapasitas bibit yang dikemas bisa maksimal.
b) Rekomendasi
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar untuk
penyempurnaan prototype rak bibit baik yang digunakan untuk pengepakan
bibit maupun yang digunakan untuk kebutuhan persemaian. Selanjutnya
perlu diajukan hak paten untuk rak bibit yang dibuat ke Kemenkumham.
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Pengelolaan Dipterokarpa
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Teknik Manipulasi Lingkungan Dalam
Peningkatan Riap Dan Pertumbuhan
Dipterokarpa.
Hartati Apriani, S. Hut

Upaya
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ABSTRAK
Pembangunan hutan tanaman diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
industri perkayuan terutama untuk jenis Famili Dipterocarpaceae. Oleh karena itu,
dibutuhkan data dan informasi yang cukup mengenai teknik silvikultur kayu
pertukangan Dipterocarpaceae terutama jenis jenis unggulan yang saat ini masih
sangat sedikit. Tujuan yang akan dicapai adalah pembangunan hutan tanaman jenisjenis Dipterocarpaceae, tersedianya paket informasi ilmiah mengenai persyaratan
tumbuh dan teknik silvikultur yaitu teknik pemupukan dengan pupuk arang kompos
dan pupuk lambat urai, dan penggunaan mulsa pada jenis-jenis Dipterocarpaceae
khususnya penghasil kayu pertukangan. Kegiatan yang dilakukan tahun 2013 melputi
pemeliharaan dan pengukuran lanjutan tahun tanam 2007,2008, 2010 dan 2011
seluas 40 ha. Hasil pengamatan menunjukkan Pemberian mulsa plastic kecil
memberikan respon terbaik terhadap pertambahan rata-rata diameter Shorea
leprosula, sedangkan pertambahan rata-rata tinggi terbaik dengan menggunakan
mulsa seresah(tahun tanam 2007); Jenis – jenis Dipterocarpacea yang ditanam yaitu
Shorea leprosula, Shorea smithiana, s. Johorensis, S.pavifolia, S.pauciflora, Shorea
agamii, S. balangeran, S. atrinervosa, Shorea maxweliana, D.lanceolata, H. odorata,
Vatica sp, Dipterocarpus sp sebanyak memiliki respon yang beragam dengan kisaran
persentase tumbuh antara 57%, namun Shorea atrinervosa memiliki persentase
hidup lebih rendah yaitu 44.67%. Pemberian pupuk tablet (tanam tahun 2008) tidak
memberikan pengaruh yang nyata, namun pada penggunaan kompos perlakuan
memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi dan diameter;
(tanam tahun 2008) Penggunaan pupuk tablet pada Shorea patoilensis perlakuan
dan kelompok memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi
dan diameter. Secara umum persentase hidup tanaman rata-rata >58%; Sampai
dengan umur 4 tahun rata-rata pertambahan diameter tahunan Shorea leprosula
lebih tinggi dari pada jenis lainnya dan Shorea balangeran memiliki rata-rata
pertambahan tinggi tahunan lebih tinggi. Untuk tanam tahun 2011 terjadi penurunan
persentase hidup tanaman pada setiap tahunnya.
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Ringkasan
A. Latar Belakang
Pengusahaan hutan yang dilakukan dalam tiga dekade terakhir untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku industri mengakibatkan semakin menurunnya
potensi dan luas hutan. Menurut Soekotjo dan Naiem (2006) luas hutan produksi
pada tahun 1990 adalah 59,6 juta ha dan pada tahun 2003 tinggal 27,8 juta ha
dengan produksi masing-masing 28 juta m3 dan 11 juta m3. Pada tahun 1992
produksi kayu bulat nasional sebesar 26,05 juta m3 thn-1, namun kemudian
menurun tajam pada tahun 2001 menjadi hanya 1,81 juta m 3 thn-1 (APHI, 2010).
Saat ini luas dan potensi hutan alam diperkirakan tidak mampu memenuhi
kebutuhan kayu bulat untuk industri perkayuan. Untuk meningkatkan kembali
produksi kayu bulat nasional dapat ditempuh melalui pembangunan hutan
tanaman, baik yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) maupun dilakukan
oleh masyarakat dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat dan
lain-lain. Dipterokarpa merupakan salah satu suku (famili) yang mendominasi
hutan hujan tropis dataran rendah di Indonesia. Pengusahaan hutan di Indonesia,
khususnya di luar Pulau Jawa yang dimulai dari tahun 1970-an sebenarnya identik
dengan pemanfaatan jenis Dipterokarpa.
Teknologi pembagunan hutan tanaman jenis Dipterocarpaceae secara
umum mencakup berbagai kegiatan yaitu persiapan lahan ( sistem jalur, lebar
jalur tanam, ukuran lubang tanam, pemberian pupuk dasar, pemberian mikoriza)
kegiatan penanaman (cara tanam polibag dilepas dan tidak, ukuran lobang
tanam 30x30, 50x50 cm, jarak tanam, sistem tanam, hutan campuran, hutan
monokultur), kegiatan
pemeliharaan tanaman (penyiangan, penggunaan
herbisida, pemakaian perangsang perakaran dengan Gandasil A, pemotongan
liana, penggemburan tanah disekitar tanaman, penggunaan alzola, pendangiran,
pemulsaan dengan mulsa plastik perak hitam, pemulsaan dengan serasah,
pemupukan dengan kompos+arang, pembebasan vertikal bagi tanaman umur
empat tahun, pemangkasan cabang dll).
Kegiatan penelitian yang dilaksanakan ini sebelumnya merupakan bagian
dari Rencana Penelitian Integratif (RPI) Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil
Kayu Pertukangan tetapi mulai 2013 masuk pada RPI Pengelolaan Dipterokarpa
dimana untuk Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda penelitian
difokuskan pada Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu Petukangan Jenis
Dipterocarpaceae.
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B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan produktivitas dengan
teknik manipulasi lingkungan dalam upaya peningkatan riap dan
pertumbuhan jenis Dipterokarpa. Tujuan khusus yang akan dicapai adalah
pembangunan hutan tanaman jenis Dipterocarpaceae, menyediakan
informasi ilmiah pengaruh penggunaan pupuk organik dan anorganik pada
tanaman Dipteriocarpaceae, menyediakan informasi ilmiah perlakuan teknik
penyiapan lahan dan jarak tanam untuk jenis Dipterocarpaceae.
b) Sasaran
Sasaran umum adalah menyediakan IPTEK peningkatan produktivitas hutan
tanaman dengan teknik manipulasi lingkungan yang memacu peningkatan
riap dan pertumbuhan 5 jenis Dipterokarpa prioritas yaitu jenis meranti
merah (S. leprosula, S.johorensis, S. smithina, S. parvifolia, S. balangeran).
Sedangkan sasaran khusus yang akan dicapai adalah terbangunnya hutan
tanaman jenis Dipterokarpa, diperolehnya informasi teknik pemupukan,
diperolehnya informasi penyiapan lahan dan perlakuan jarak tanam pada
jenis Dipterokarpa.
C. Metode Penelitian
1. Perlakuan uji jenis dan mulsa tahun tanam 2007
Pengukuran ulang diameter dan tinggi 5 jenis meranti yaitu S. leprosula, S
.pauciflora, S. parvifolia, S. smithiana dan S. maxwelliana seluas 12 ha yang
terdiri dari uji jenis (4 ha). petak penelitian mulsa plastik perak hitam (4 ha)
dan tanaman campuran (4 ha).
2. Perlakuan percobaan kombinasi kompos tahun tanam 2008
Perlakuan yang akan diterapkan adalah:A0 : Kompos murni (tanpa arang), A1
: Kompos + arang 10 %, A2 : Kompos + arang 20 %. Sementara perlakuan
dosis adalah B0 : Kontrol (tanpa kompos & arang), B1 : 1 liter per tanaman,
B2 : 2 liter per tanaman. Setiap perlakuan diulang empat kali dan setiap
ulangan terdiri dari 25 tanaman. Jenis pohon yang dicoba adalah jenis
Dipterocarpaceae cepat tumbuh yaitu S. leprosula.Respon yang diamati
adalah persen tumbuh, pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanaman.
Rancangan yang digunakan adalan Rancangan Acak Berblok.
3. Teknik Pemberian Pupuk Lambat Urai (slow release fertilizer)
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Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008. Perlakuan yang diberikan kepada
tanaman adalah pemberian pupuk majemuk lengkap berupa Tablet.
Kandungan yang terdapat didalamnya yaitu N:20, P2O5:10, K2O:10, MgO:3,
CaO:6, S:3. Kode kombinasi ini adalah P0 : Kontrol, P1 : 1 tablet (12 gr) per
tanaman, P2 : 2 tablet (24 gr) per tanaman, P3 : 4 tablet (48 gr) per
tanaman.
4. Setiap perlakuan diulang lima kali dan setiap ulangan terdiri dari 40 tanaman.
Jumlah tanaman : 40x4x5 = 800 batang. Jenis pohon yang dicoba adalah
jenis Dipterokarpa cepat tumbuh yaitu S, leprosula. Respon yang diamati
adalah persen tumbuh, pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanaman.
Rancangan yang digunakan adalan Rancangan Acak Berblok.
5. Tanaman tahun 2010
Pelaksanaan tahun 2010 terdiri atas kajian persyaratan tumbuh untuk jenis
Dipterocarpus sp dan Shorea balangeran serta pembangunan hutan tanaman
Dipterokarpaceae seluas 12 ha. Pembangunan hutan tanaman terdiri atas
jenis Shorea leprosula, S. Balangeran, Shorea macroptera, S. Maxwelliana, S.
Hofelifolia, S. Patoilensis, S. Johorensis, dan S. Smithiana. Penanaman dan
pemberian perlakuan yang terdiri atas : Blok 1 : S. Balangeran; perlakuan :
kontrol, 1 kg/tnm, 1,5 kg/tnm, 2 kg/tnm; Blok 2 : S. Leprosula; perlakuan :
kontrol, 2 tblt/tnm, 4 tblt/tnm, 6 tblt/tnm; Blok 3 : S. Maxweliana; perlakuan
: 0,25 kg/tnm, 0,5 kg/tnm, 0,75 kg/tnm, 1 kg/tnm; Blok 4 : S. Maxweliana;
perlakuan : kontrol, 4 tblt/tnm, 10 tblt/tnm, 15 tblt/tnm; Blok 5 : S
macroptera; perlakuan : 180 g/tnm, 240 g/tnm, 360 g/tnm, 540 g/tnm; Blok 6
: S patoilensis; perlakuan : kontrol, 4 tblt/tnm, 6 tblt/nm, 8 tblt/tnm; Blok 7 :
S hofeifolia; perlakuan : kontrol, 2 tblt/tnm, 4 tblt/tnm, 6 tblt/tnm; Blok 8 : S
macroptera; perlakuan : kontrol, 10 tblt/tnm, 15 tblt/tnm, 120 g
kompos/tnm; Blok 9 : S hofeifolia; perlakuan : ukuran lubang 30 x 30 x 30 cm
dan 40 x 40 x 40 cm; Blok 10 : S patoilensis; perlakuan : ukuran lubang 30 x 30
x 30 cm dan 40 x 40 x 40 cm; Blok 11 : S johorensis; perlakuan : ukuran lubang
30 x 30 x 30 cm dan 40 x 40 x 40 cm, kombinasi dengan kontrol, 2 tblt/tnm, 4
tblt/tnm, 6 tblt/tnm; Blok 12 : S smithiana; perlakuan : ukuran lubang 30 x 30
x 30 cm dan 40 x 40 x 40 cm, kombinasi dengan mulsa serasah, mulsa plastik
perak (50 x 50 cm), dan mulsa sabut kelapa (d = 50 cm, tebal : 1 cm).
6. Tanaman Tahun 2011
Pelaksanaan kegiatan penanaman tahun 2011 terhadap 3 jenis tanaman
perlakuan S. macrophylla, S. maxwelliana dan Dipterocarpus sp seluas 4 ha.
Perlakuan yang diberikan yaitu teknik penyiapan lahan dengan pembersihan
jalur tanam 2 m dan 4 m. Jarak tanam 10 x 2,5 m dan 10 x 5 m. percobaan
menggunakan rancangan acak berblok dengan 3 kali ulangan. Setiap ulangan
terdiri atas 30 tanaman/plot yang dibagi menjadi 3 jalur (1 jalur=10 tanaman
). Pengamatan dilakukan terhadap kondisi bibit, pertambahan tinggi dan
diameter serta kondis kesehatan tanaman secara umum.
72

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

D. Hasil – hasil penelitian
Tahun Tanam 2007
Berdasarkan hasil uji Anova pengaruh perlakuan mulsa (tanam tahun 2007)
Pertambahan diameter tertinggi pada penggunaan mulsa mpph 50cmx60cm,
sedangkan pertambahan tinggi pada penggunaan mulsa seresah.
Perlakuan
C0 (kontrol)
C1 (Mulsa serasah)
C2 (mulsa plastik 50x60cm)
C3 (Mulsa Plastik 100x120cm)

Persentase
Hidup ratarata (%)
70.15
70.50
72.07
67.49

Pertambahan rata-rata
(cm/th)
Tinggi
Diameter
64.92
0.53
82.91
0.65
77.17
0.67
75.64
0.60

pada pertambahan diameter memberikan pengaruh yang nyata sehingga
dilakukan uji LSD. Dari uji LSD penggunaan mulsa plastik kecil memberikan
pengaruh nyata terutama terhadap semua perlakuan. hal ini mengindikasikan
mulsa plastic yang diberikan memberikan pengaruhnya di dalam perubahan
tanah, dilihat pada kondisi lapangan bahwa kondisi mulsa setelah 6 tahun masih
cukup baik sehingga tanaman mendapat makanan yang cukup dan meningkatkan
pertumbuhan.
Pada Percobaan uji jenis persentase hidup, pertambahan diameter dan tinggi rata
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Jenis
Shorea agamii
Shorea leprosula

Persentase Hidup
rata-rata (%)
78.193
62.577

Shorea parvifolia
Shorea pauciflora
Shorea smithiana

59.443
50.155
54.180

Pertambahan rata-rata(cm/th)
Diameter
Tinggi
0.114
24.846
0.378
54.831
0.348
0.173
0.307

51.316
29.825
51.749

Pada persentase hidup Shorea agamii menunjukkan persentase lebih tinggi
dibandingkan dengan tanaman lainnya, sedangkan pada pada pertambahan tinggi
dan diameter terbaik pada Shorea leprosula.
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Tahun Tanam 2008
Percobaaan penanaman yang dilakukan pada tahun 2008 setelah umur 5 tahun
diperoleh hasil sebagai berikut :
Jenis

Persentase Hidup
rata-rata (%)

Diameter

Tinggi

66.83
84.39
72.77
70.65

0.32
0.49
0.40
0.43

40.35
58.58
51.76
50.98

P0=control
P1= 1 tablet
P2= 2 tablet
P3 = 4 tablet

Pertambahan rata-rata(cm/th)

Pemberian pupuk tablet pada tanaman Shorea leprosula memberikan respon
terbaik pada pada pertambahan tinggi, pertambahan diameter maupun
persentase hidup dengan pemberian 1 tablet (12 gr/tanaman), namun setelah
dilakukan uji anova perbdaan tidak memberikan pengaruh yang nyata baik pada
tinggi maupun diameter tanaman pemberian.
Pemberian pupuk kompos, perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata
terhadap pertambahan tinggi dan diameter, sehingga dilakukan uji lanjut
berdasarkan hasil uji lanjut ulangan ke 4 memberikan pengaruh yang sangat nyata
terhadap pertambahan tinggi dan diameter.
Uji jenis campuran pada S.atrinervosa, S.leprosula, D.lanceolata, S.balangeran,
S.parvifolia yang ditanam tahun 2008 memberikan respon yang cukup baik pada
persentase hidup yaitu diatas 57%. Namun pada Shorea atrinervosa persentase
hidup cukup rendah yaitu 44.67%. Shorea balangeran memberikan respon
pertambahan tinggi rata terbaik yaitu 54.83%. sedang kan pada pertambahan ratarata diameter terbaik pada Hopea odorata.
Tahun tanam 2010
Data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan beberapa jenis dipterokarpa di
plot penelitian Semoi merupaka data pengukuran yang dilakukan pada bulan Nop
2014. Dari hasil perhitungan diperoleh perbedaan rata-rata tahunan pertumbuhan
dari masing-masing jenis. Berikut perbedaan pertumbuhan tanaman dipterokarpa
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel. Perbandingan Riap tahunan, Riap tahun berjalan dan persentase hidup
Jenis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

S.Balangeran
S.leprosula
S.Maxelliana
S.Maxelliana
S.macroptera
S.patoilensis
S.hofeifolia
S.macroptera
S.patoilensis
S.hofeifolia
S.johorensis
S.smithiana

Persentase

CAI_D

CAI_T

MAI_D

MAI_T

Hidup

(cm/tahun)

(cm/tahun)

(cm/Tahun)

(m/tahun)

63.50
64.75
68.00
52.25
45.50
56.25
59.50
64.00
49.75
53.25
54.25
51.25

0.19
0.60
0.23
0.26
0.15
0.02
0.23
0.28
0.29
0.22
0.33
0.35

51.68
45.64
37.35
34.63
20.26
5.22
34.18
31.76
38.44
22.5
54.41
48.92

1.00
1.62
0.71
0.64
0.58
0.25
0.75
0.86
0.58
0.71
0.97
0.89

1.37
1.31
0.98
0.84
0.65
0.29
0.98
0.98
0.73
0.80
1.25
1.04

Berdasarkan tabel diatas, Shorea leprosula memiliki MAI dan CAI diameter lebih
tinggi dibandingkan dengan jenis Dipterokarpa lainnya yang ditanam pada
hamparan yang sama. Hal ini menambah informasi terhadap jenis S. leprosula yang
selama ini diketahui merupakan jenis yang pertumbuhan nya paling cepat
Tahun Tanam 2011 :
Persentase hidup tanaman yang ditanam tahun 2011 dapat dilihat pada tabel
berikut ini
Tabel. Persentase hidup pertahun masing-masing jenis Dipterokarpa yang ditanam

tahun 2011
Jenis

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Keruing

95.00

83.61

75.28

Maxwelliana

94.17

87.50

80.83

Macrophylla
91.67
81.39
68.33
Berdasarkan tabel diatas sampai dengan tahun ketiga untuk jenis Shorea
maxwelliana memiliki presentase hidup lebih tinggi dari pada S. macrophylla dan
Dipterocarpus. Namun dilihat dari pertumbuhan setiap individunya dari tahun
pertama sampai dengan tahun ketiga terjadi penurunan jumlah tanaman disetiap
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tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik persentase hidup 3 jenis
Dipterokarpa yang ditanam.

Berdasarkan permenhut No.P.20/menhut-II/2009 dilihat dari persentase
hidup tanaman masuk dalam kriteria baik (40% s/d <80 %), sampai dengan
tahun ke tiga persentase hidup rata-rata masih diatas 70%.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
1. Pemberian mulsa Serasah memberikan respon terbaik terhadap
persentase hidup tanaman yang dikatakan cukup baik yaitu diatas
67%. Sedangkan penggunaan mulsa seresah memberikan respon
pertambahan tinggi terbaik pada Shorea leprosula.
2. Jenis – jenis Dipterocarpacea yang ditanam yaitu S.leprosula,
S.smithiana, s. Johorensis, S.pavifolia, S.pauciflora, Shorea agamii, S.
balangeran, S. atrinervosa, Shorea maxweliana, D.lanceolata, H.
odorata, Vatica sp, Dipterocarpus sp sebanyak memiliki respon yang
beragam dengan kisaran persentase tumbuh antara 50% - 90% pada
tanaman 2007 (umur 6 tahun) dan 2008 (umur 5 tahun). Pemberian
kompos yang dicampur dengan arang 20% memberikan respon yang
paling tinggi terhadap persentase hidup yaitu sebesar 86.09%.
3. Penggunaan pupuk kompos dengan dosis 0,5kg/tnm memberikan
respon yang lebih baik pada pertambahan diameter dan tinggi
dibandingkan dengan penggunaan pupuk kompos dosis dibawahnya
untuk jenis S. maxweliana.
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4. Percobaan penanaman jenis-jenis Dipterokarpa Shorea leprosula
memiliki rata-rata pertambahan diameter yang paling dari jenis
lainnya, sedangkan untuk pertambahan tinggi Shorea balangeran
lebih tinggi dari pada jenis lainnya.
5. Percobaan penanaman dengan teknik penyiapan lahan berupa
perlakuan jarak tanam dan pembersihan jalur menunjukkan
persentase hidup yang tinggi diatas 70% sampai umur 3 tahun.
Walupun demikian dilihat dari tren persentase hidup diketahui
bahwa setiap tahun terjadi penurunan jumlah tanaman. Beberapa
hal yang menjadi penyebab dari kematian tanaman selain karena
kemampuan beradapatasi tanaman itu sendiri adalh faktor lain yaitu
hama berupa babi dan kijang yang merusak tanama, sehingga
pertumbuhannya terganggu.
b) Rekomendasi
1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan pengukuran lanjutan untuk
melihat perkembangan dari plot yang telah dibuat.
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui
pertumbuhan tanaman dari jenis-jenis Dipterokarpa untuk
memperoleh informasi lebih lanjut dari masing-masing jenis.
3. Perlu adanya tindakan pengamanan untuk mencegah penyerobotan
lahan, dikarenakan lokasi berdekatan dengan ladang/kebun
penduduk.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi
pertumbuhan (riap) dan hasil tanaman jenis-jenis dipterokarpa (S. leprosula, S.
johorensis, dan S. smithiana) pada setiap kurun waktu (umur tanaman) tertentu pada
berbagai kondisi tempat tumbuh. Dalam rangka menyediakan paket iptek
peningkatan produktivitas dipterokarpa dalam upaya pelestarian jenis dan
ekosistemnya. Hasil pengukuran lanjutan di PUP PT ITCIKU untuk tanaman meranti
jenis S. leprosula (11 thn), S. johorensis (10 thn) dan S. smithiana (11 thn) pada
pengukuran ke-2 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, cenderung tidak
terjadi perubahan terutama pada riap volumenya, secara berurutan 0,006 m 3/th,
0,003 m3/th dan 0,001 m3/th. Selanjutnya pada PT Arara Abadi yang berasal dari biji
dengan jarak tanam 3 x 5 m memiliki riap diameter tertinggi yaitu 1,51 cm/th
dibandingkan dengan tanaman seumurnya, sedangkan riap tinggi terbaik sebesar
1,26 m/th pada tanaman yang berasal dari biji dengan jarak tanam 3 x 2,5 m. PUP di
Gunung Dahu rata-rata riap diameter pada S. leprosula yang terbaik adalah pada
tanaman yang berasal dari stek dengan perlakuan jarak tanam 4 x 4 m sebesar 1,90
cm/th, sedangkan untuk riap tinggi yang terbaik pada tanaman yang berasal dari
stek dengan perlakuan jarak tanam 3 x 3 m sebesar 1,15 m/th. Untuk tanaman S.
johorensis di KHDTK Samboja mengalami kenaikan riap yang cukup bagus sekitar
50% dari pertumbuhan sebelumnya, baik itu riap diameter maupun tinggi, kondisi ini
salah satunya disebabkan oleh perlakuan pemeliharaan berupa pembukaan jalur
tanaman dan pembebasan tanaman pokok dari pesaing.

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Salah satu kewajiban pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan
program HTI ialah menyediakan informasi-informasi dan perangkat-perangkat
manajemen yang diperlukan para pengelola. Di antara perangkat mendasar yang
segera harus disediakan ialah model-model pertumbuhan dan hasil (growth &
yield models) yang bisa di gunakan untuk memproyeksikan struktur dan produksi
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tegakan hutan tanaman pada berbagai kondisi tempat tumbuh dan kondisi
tegakan, maupun dibawah berbagai alternatif perlakuan silvikultur.
Ketersediaan perangkat ini akan memungkinkan para pengelola untuk
memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan
manajemen jangka panjang, misalnya mengenai jarak tanam, kerapatan tegakan,
rotasi, ataupun jadwal pemungutan hasil (harves scheduling) yang optimal bagi
jenis-jenis pada lokasi tertentu. Secara umum, tersedianya perangkat yang bisa
memberikan pridikasi kondisi dan produksi tegakan di masa datang,
memungkinkan para pengelola hutan tanaman menyusun rencana manajemen
jangka panjang dalam usaha mencapai tujuan pengusahaan yang optimal secara
ekonomi maupun ekologi (economically and ecologically sound) dan
berkelanjutan.
Informasi pertumbuhan (riap) telah banyak tersedia untuk berbagai jenis
di berbagai lokasi. Namun demikian masih banyak jenis famili Dipterocarpaceae
di berbagai lokasi yang belum tersedia informasinya, baik pada hutan tanaman
yang diusahakan dalam bentuk perusahaan, bahkan terlebih lagi pada lahanlahan marginal. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penelitian-penelitian
untuk menghasilkan informasi pertumbuhan (riap) tegakan berbagai jenis
tanaman pada berbagai kondisi tempat tumbuh dan berbagai perlakuan
silvikultur.
Dengan kondisi seperti itu, sehingga menjadi sangat perlu untuk dilakukan
kegiatan penelitian kuantifikasi pertumbuhan dan hasil (growth and yield study)
hutan tanaman. Penelitian perlu dilaksanakan secara simultan mencakup semua
aspek penelitian dan bersifat komprehensif dalam cakupan areal maupun jenis,
sehingga dapat menyajikan hasil akhir berupa perangkat-perangkat untuk
pendugaan hasil panen dari kegiatan pembangunan hutan tanaman. Khusus
dalam pengelolaan hutan tanaman dengan skala perusahaan (Hutan Tanaman
Industri/ HTI), ketersediaan perangkat-perangkat berupa model pendugaan
pertumbuhan dan hasil tersebut merupakan modal dasar penyusunan rencana
pengelolaan hutan sehingga rencana dapat disusun secara rinci, runtun, dan
tepat sasaran mengarah pada optimasi perolehan hasil secara lestari.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi
pertumbuhan dan riap serta model pendugaan riap tanaman jenis
dipterokarpa (S. leprosula, S. johorensis dan S. smithiana) berdasarkan umur
tanaman pada berbagai kondisi tempat tumbuh (tapak).
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b) Sasaran
Adapun sasaran kegiatan penelitian pada tahun 2014 ini adalah (1)
tersedianya data dan informasi pertumbuhan dan hasil tanaman jenis
dipterokarpa; (2) tersedianya model pendugaan pertumbuhan dan hasil
tanaman jenis dipterokarpa; (3) validasi model pendugaan pertumbuhan dan
hasil tanaman jenis dipterokarpa di PUP lama.
C. Metode Penelitian
Kegiatan penelitian tahun 2014 dilaksanakan pada areal PMUMHM di
IUPHHK-HA PT ITCIKU Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, PUP
tanaman meranti di areal IUPHHK-HT PT Arara Abadi, Kabupaten Siak, Riau, dan
Demplot Penelitian Meranti di Gunung Dahu, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, serta plot penelitian tanaman Shorea johorensis di KHDTK
Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan yang
dilakukan adalah pengukuran lanjutan tanaman pokok dan validasi data
tanaman, serta pemeliharaan plot penelitian.
Model pertumbuhan dan hasil pada umumnya dibentuk menggunakan
data hasil pengukuran berulang pada petak-petak ukur permanen (PUP);
meskipun dalam keadaan tertentu data petak ukur sementara (PUS) dapat pula
digunakan. Secara umum, data pengukuran berulang PUP mampu lebih tepat
dalam menggambarkan pertumbuhan tegakan.
Analisis model penduga parameter tegakan dilakukan setelah data tinggi
dan diameter sudah diukur dengan parameter pertumbuhan dihitung dan
disusun model penduganya. Berikut rumus atau formula perhitungan parameter
pertumbuhan dan model pertumbuhannya.
1. Volume pohon
Volume pohon ditentukan dengan menggunakan rumus umum sebagai
berikut (Simon, 1996):
Vt = ¼..D2.H.F
2. Riap rata-rata tahunan (MAI)
Riap rata-rata tahunan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut
(Marsono, 1987):

Dbh
Umur
Tinggi
MAI Tinggi (m/thn) =
Umur
Volume
MAI Volume (m3/thn) =
Umur
MAI Diameter (cm/thn) =
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3. Riap tahunan berjalan (CAI)
Riap tahunan berjalan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut
(Prodan, 1968):

Dn 1  Dn D

Tn 1  Tn
T
H  H n H
CAI Tinggi = n 1

Tn 1  Tn
T
V  Vn V
CAI Volume = n 1

Tn 1  Tn T
CAI Diameter =

4. Model pertumbuhan dan hasil tanaman
a. Model pertumbuhan diameter
-kT
D = a T e (Prodan, 1968)
c
Ln D = a + b (1/T) (Hendromono dkk, 2003)
-1
-1
D = b0 + b1 T +b2 N (Wiroatmodjo, 1984)
b. Model pertumbuhan tinggi
2 -kT
H = aT e m (Prodan, 1968)
Ln H = a + b + (1/T) (Hendromono dkk, 2003)
-1
-1
H = b0 + b1 T +b2 N (Wiroatmodjo, 1984)
c. Model pertumbuhan volume
2 2
V = a D H (Myers , 1972).
-1
-1
V = b0 + b1 T +b2 N (Wiroatmodjo, 1984)
2

V = b0 + b1 (D H) (Spuur, 1952 dan Barnard, 1973)
2

Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan dari R yang terbesar, SE
yang terkecil dan plot residual yang tidak berpola.
D. Hasil Yang Dicapai
Hasil dari pengukuran lanjutan pada areal PUP PMUMHM di areal IUHPPKHA PT. ITCIKU yang terdiri dari 3 PUP jenis S. leprosula, S. johorensis dan S.
smithiana. Di informasi kondisi pertumbuhan tanaman dari ketiga jenis tersebut
seperti yang tersaji pada Tabel 1.
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Tabel 1. Informasi pertumbuhan tanaman jenis dipterokarpa prioritas di areal
IUPHHK-HA PT. ITCIKU, Kalimantan Timur.
No. TT/Umu
PU
r
P
(Thn)
Shorea leprosula
1
2004/11
2
2004/11
3
2004/11
Shorea johorensis
1
2004/10
2
2004/10
3
2004/10
Shorea smithiana
1
2004/11
2
2004/11
3
2004/11

Jrk Tnm
(m)

Asal
Bibit

N

Rataan Dimensi Pertumbuhan
D (cm) Tpkt (m) Tttl (m) Kll Tjk (m)

10 x 3
10 x 3
10 x 3

Biji
Biji
Biji

61
62
72

9,96
10,77
8,88

7,64
8,07
4,66

10,62
10,58
8,62

6,19
5,09
4,59

10 x 3
10 x 3
10 x 3

Biji
Biji
Biji

56
42
33

7,03
8,10
8,16

3,45
2,62
2,60

7,17
6,64
6,95

4,98
5,32
5,99

10 x 3
10 x 3
10 x 3

Biji
Biji
Biji

28
58
56

6,61
5,77
6,19

3,32
2,95
1,85

6,60
6,10
5,21

3,39
4,18
4,31

Keterangan: D = diameter; Tpkt = tinggi pangkal tajuk; Tttl = tinggi total; Kll Tjk = keliling tajuk; N = jumlah

Kemudian diinformasikan pula kondisi pertumbuhan pada dua lokasi
penelitian untuk jenis S. leprosula yang tumbuhan pada tapak yang pada
umumnya bukan tempat tumbuh untuk jenis tersebut, yaitu pada lahan gambut
dan dataran tinggi, seperti yang tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Informasi pertumbuhan tanaman jenis S. leprosula di lahan gambut
PT Arara Abadi, Riau dan dataran tinggi Gunung Dahu Leuwiliang
Kab. Bogor, Jawa Barat.
Jrk
Asal
Tnm
N
Bibit
(m)
PT Arara Abadi (lahan gambut)
1
2008 / 6
4x3
Biji
157
2
1999 / 15
3x5
Stek
33
3
1999 / 15 3 x 2,5
Biji
318
4
1999 / 15 3 x 2,5 Stek
21
5
1999 / 15
3x5
Biji
21
Gunung Dahu, Leuwiliang (dataran tinggi)
1
1997 / 17
4x4
Stek
40
2
1997 / 17
2x2
Stek
40
3
1997 / 17
3x3
Stek
40
4
1997 / 17
5x5
Stek
40
5
1997 / 17
4x4
Biji
40
No.
PUP

TT/Umur
(Thn)

Rataan Dimensi Pertumbuhan
D (cm) Tpkt (m) Tttl (m) Kll Tjk (m)

14,41
19,78
19,50
20,26
22,64

7,54
10,64
10,54
9,79
9,68

11,31
16,89
18,95
16,26
16,56

5
5
5
5
5

32,32
21,36
24,29
31,75
28,84

9,38
7,28
12,21
9,83
10,54

18,28
12,27
19,55
18,57
18,20

8
6
6
8
8

Keterangan: TT = Tahun Tanam; D = diameter; Tpkt = tinggi pangkal tajuk; Tttl = tinggi total; Kll Tjk = keliling
tajuk; N = jumlah
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Untuk tanaman jenis S. johorensis di KHDTK Samboja memberikan
informasi kondisi pertumbuhan yang berbeda pula dengan perlakuan jarak
tanam yang diujikan disana, seperti yang tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Informasi pertumbuhan tanaman jenis S. johorensis di KHDTK Samboja,
Kalimantan Timur.
No.
PUP

TT/Umur
(Thn)

Jrk Tnm
(m)

Asal
Bibit

N

1
2

2004 / 10
2004 / 10

5x5
5 x 10

Cabutan
Cabutan

137
60

Rataan Dimensi Pertumbuhan
D (cm) Tpkt (m)
Tttl
Kll Tjk
(m)
(m)
13,72
6,55
11,94
5
12,60
5,55
11,70
6

Keterangan: TT = Tahun Tanam; D = diameter; Tpkt = tinggi pangkal tajuk; Tttl = tinggi total; Kll Tjk = keliling
tajuk; N = jumlah

Kondisi pertumbuhan tanaman S. leprosula di PT Arara Abadi dan Demplot
Penelitian Meranti Gunung Dahu merupakan gambaran kondisi tapak (tempat
tumbuh) yang lain dari biasanya untuk jenis ini. Namun hal ini juga diperkuat
dengan laporan Joker (2002) menyebutkan bahwa S. leprosula dapat tumbuh
pada berbagai jenis tanah tetapi tidak toleran terhadap genangan. Selain itu
melalui percobaan penanaman menunjukkan pertumbuhan di kaki bukit lebih
baik dibanding puncak bukit (Joker, 2002).
Berkaitan dengan riap tanaman, berdasarkan hasil penelitian pada lokasi
penelitian dilaporkan hasil perhitungan riap diameter, tinggi dan volume
tanaman berdasarkan jenis tanamannya yang tersaji pada Tabel berikut ini.
Tabel 4. Riap rata-rata tahunan (MAI) diameter, tinggi dan volume tanaman
jenis dipterokarpa di areal PMUMHM IUPHHK-HA PT ITCIKU,
Kalimantan Timur.
MAI-D (cm/th) MAI-Tttl (m/th)
MAI-V (m3/th)
Jenis
Tanaman
P1
P2
P1
P2
P1
P2
1
S. leprosula
0,93
0,90
0,98
0,89
0,006
0,006
2
S. johorensis
0,74
0,77
0,84
0,69
0,003
0,003
3
S. smithiana
0,52
0,56
0,43
0,54
0,001
0,001
Keterangan: D = diameter; Tttl = tinggi total; V = volume; P = pengukuran.
No.

Berdasarkan Tabel 4, terkait dengan tanaman jenis S. leprosula dari hasil
pengukuran pertama (tahun 2013) dan sekarang hasil pengukuran kedua (tahun
2014) pertumbuhan tanaman untuk riap diameter maupun tinggi
kecenderungan mengalami penurunan. Lain halnya dengan tanaman S.
johorensis dan S. smithiana sampai dengan pengukuran kedua, untuk riap
diameter maupun tinggi mengalami kenaikan, kecuali pada S. johorensis riap
tingginya mengalami penurunan.
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Terjadinya penurunan maupun kenaikan pada riap rata-rata tahunan dari
tanaman-tanaman tersebut adalah kemungkinan sebagian besar disebabkan
oleh faktor lingkungan (eksternal), disamping juga karena faktor tapak. Untuk
faktor tapak kemungkinan telah terjadi persaingan antar individu tanaman
dengan makin bertambahnya umur tegakan, yaitu dalam hal perebutan unsur
hara di dalam tanah, pemanfaatan sinar matahari karena perluasan
perkembangan tajuk dan persaingan dalam memanfaatkan ruang tumbuh.
Seperti yang telah dikemukakan oleh Alrasjid (1991) bahwa faktor kualitas lahan
yang berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu: humus,
unsur nitrogen, altitude, drainase tanah, solum tanah, curah hujan, jumlah
musim dan faktor tekstur tanah. Dari hasil pengamatan lingkungan, secara
umum dapat dilaporkan bahwa intensitas cahaya yang berkisar antara 200-500
lux dengan kelembaban yang berkisar antara 85-95%, suhu udara di dalam PUP
berkisar antara 26-30⁰C.
Selanjutnya hasil pengukuran lanjutan tanaman dipterokarpa di PT Arara
Abadi dan Gunung Dahu, dimana pelaksanaannya dilakukan secara periodik (2
tahun sekali) memberikan informasi riap untuk jenis S. leprosula yang tersaji
dalam Tabel 5.
Tabel 5. Riap rata-rata tahunan (MAI) diameter, tinggi dan volume tanaman
S. leprosula di IUPHHK-HT PT Arara Abadi dan Gunung Dahu.
TT/Umur
(thn)
PT Arara Abadi
1
2008 / 6
2
1999 / 15
3
1999 / 15
4
1999 / 15
5
1999 / 15
Rataan
Gunung Dahu
1
1997 / 17
2
1997 / 17
3
1997 / 17
4
1997 / 17
5
1997 / 17
Rataan
No

Jrk Tnm
(m)

Asal
Bibit

MAI-D
(cm/th)

MAI-T
(m/th)

MAI-V (m3/th)

4x3
3x5
3 x 2,5
3 x 2,5
3x5

Biji
Stek
Biji
Stek
Biji

2,40
1,32
1,30
1,35
1,51
1,58

1,89
1,13
1,26
1,08
1,10
1,29

0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,024

4x4
2x2
3x3
5x5
4x4

Stek
Stek
Stek
Stek
Biji

1,90
1,26
1,43
1,87
1,70
1,63

1,08
0,72
1,15
1,09
1,07
1,02

0,06
0,02
0,04
0,05
0,04
0,042

Keterangan: TT = tahun tanam; D = diameter; T = tinggi; V = volume

Sedangkan untuk jenis S. johorensis di KHDTK Samboja mengalami
peningkatan riap yang cukup baik dari hasil tahun sebelumnya, seperti yang
tersaji pada Tabel 6.
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Tabel 6. Riap rata-rata tahunan (MAI) diameter, tinggi dan volume tanaman
jenis dipterokarpa di areal KHDTK Samboja, Kalimantan Timur.
No.
1
2

Jarak Tanam
(m)
5x5
5 x 10

MAI-D (cm/th)
P1
P2
0,49
1,15
0,48
1,26

MAI-Tttl (m/th)
P1
P2
0,62
1,01
0,59
1,17

MAI-V (m
P1
0,001
0,001

3

/th)
P2
0,02
0,01

Keterangan: D = diameter; Tttl = tinggi total; V = volume; P = pengukuran.

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata riap pertumbuhan dari
tanaman S. leprosula di lahan gambut PT Arara Abadi yang berasal dari biji
dengan jarak tanam 3 x 5 m memiliki riap diameter tertinggi yaitu 1,51 cm/th
dibandingkan dengan tanaman seumurnya, sedangkan riap tinggi yang terbaik
pertumbuhannya pada tanaman yang berasal dari biji dengan jarak tanam 3 x
2,5 m.
Berkaitan dengan Tabel 6, di kawasan Gunung Dahu rata-rata riap
pertumbuhan diameter S. leprosula yang terbaik adalah pada tanaman yang
berasal dari stek dengan perlakuan jarak tanam 4 x 4 m, sedangkan untuk riap
tinggi yang terbaik adalah pada tanaman yang berasal dari stek dengan
perlakuan jarak tanam 3 x 3 m. Perbedaan kondisi pertumbuhan pada tanaman
ini dapat saja terjadi karena pengaruh dari faktor genetis yang berbeda dari
kelompok tegakan tersebut. Appanah and Weinland (1993) menyebutkan bahwa
S. leprosula merupakan meranti merah yang tercepat pertumbuhannya sampai
umur 20 tahun akan tetapi selanjutnya terkejar oleh meranti lain. Disamping
adanya perbedaan faktor genetis dan lingkungan, juga diduga karena ada
perbedaan perlakuan silvikultur yang diterapkan. Seperti halnya perlakuan
silvikultur di areal TPTJ PT. Sari Bumi Kusuma, dengan adanya kegiatan
pemeliharaan secara intensif menyebabkan adanya penambahan bahan organik
yang berasal dari residu tanaman secara terus menerus sehingga terjadi
peningkatan akumulasi bahan organik pada areal TPTJ dan kondisi ini turut
membantu proses perbaikan atau pemulihan bahan organik tanah (Pamoengkas,
2006).
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Tabel 7. Model hubungan diameter setinggi dada dan tinggi total pohon dari
tanaman jenis dipterokarpa di lokasi penelitian.
Model
Persamaan
Plot Percobaan Gunung Dahu, Bogor
2
S. leprosula H = 0.0288d –
1.
(Stek)
0.8753d + 18.372
No

Jenis

IUPHHK-HT PT. Arara Abadi, Riau
2
S. leprosula H = -0.0092d +
1.
(Biji)
0.7529d + 3.7163
2
S. leprosula H = -0.0216d +
2.
(Stek)
1.2371d + 0.3399
KHDTK Samboja, Kaltim
S.
2
H = -0.0465d +
1.
johorensis
1.213d + 1.1746
(Cabutan)

R

R

2

SE

0.8537

0.7289

0.8794

0.851
9
0.803
1

0.725
7
0.644
9

1.737
7
1.805
5

0.855

0.731

1.074

F-hit

9.4094

F-tab/
Sig.
0.0103

54.2227

3.0666

47.2221

2.0444

287.107

6.177

IUPHHK-HA PT. ITCIKU, Kaltim
S. leprosula H = -0.0344d2 –
1.
0.893 0.797 1.694
374.78
7.591
(Biji)
1.4259d + 0.2841
S.
H = -0.0391d2 +
2.
johorensis
0.899 0.808 1.332 266.839 3.328
1.3706d + 0.5447
(Biji)
S. smithiana
3.
H = 1.6601d0.8175 0.846 0.716 0.246 320.660 0.000
(Biji)
Keterangan: d = diameter; H = tinggi; R = koefisien korelasi; R2 = koefisien determinasi;
SE = kesalahan baku; F-hit = F hitung; F-tab = F tabel; Sig. = Signifikansi

Pada Tabel 7 menunjukan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan
bahwa ada hubungan yang nyata antara tinggi dengan diameter pohon, pada
berbagai tapak tanaman tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh
Husch et al. (1972) bahwa jika ada dua variabel mempunyai korelasi dengan
variabel lain maka kedua variabel tersebut akan berkorelasi satu dengan lainnya.
Karena pertumbuhan tinggi dan diameter merupakan fungsi dari waktu yang
berarti bahwa tinggi dan diameter mempunyai korelasi dengan waktu maka
tinggi dan diameter mempunyai korelasi yang cukup kuat. Kuatnya hubungan
antara tinggi dan diameter dinyatakan dengan besarnya nilai R2 dari ke delapan
model yang dianalisis seperti yang disajikan pada Tabel 7.

87

Ringkasan Hasil Penelitian 2014
Tabel 8. Model pendugaan volume pohon dari tanaman jenis dipterokarpa
dengan indikator peubah bebas diameter dan tinggi.
No

Jenis

Model Persamaan

R

2

R

SE

F-hit

F-tab/
Sig.

Plot Percobaan Gunung Dahu, Bogor
S. leprosula MAI-V = 0.0636d2 1.
0.8981 0.8067 1.1502
14.6045
0.0031
(Stek)
2.1258d + 19
IUPHHK-HT PT. Arara Abadi, Riau
2
S. leprosula MAI-V = 0.0082d –
1.
0.9912 0.9824 0.2226 1142.887
1.1111
0.0701d + 0.2036
(Biji)
S. leprosula
MAI-V =
2.
0.986
0.9723 0.139
1859.704
0.000
(Stek)
0.0011d2.536
KHDTK Samboja
V = 0.0001d2.4335
0.951
0.905
0.336
1833.648
0.000
S. johorensis
1.
V = 0.0007h2 –
(Cabutan)
0.799
0.640
0.007
170.536
2.666
0.005h + 0.0112
Keterangan: MAI-V = riap rata-rata tahunan volume; d = diameter; h = tinggi; R = koefisien
korelasi; R2 = koefisien determinasi; SE= kesalahan baku; F-hit= F hitung; F-tab= F tabel; Sig. =
Signifikansi

Model-model pendugaan riap rata-rata tahunan volume pohon pada
Tabel 8 mempunyai keofisien determinasi (R2) yang cukup tinggi (di atas 70%),
sehingga model-model tersebut layak untuk digunakan sebagai perangkat
kegiatan inventarisasi potensi kayu pada lokasi tersebut maupun lokasi lainnya
selama kondisi lingkungan dan vegetasi disekitarnya relatif sama.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
1. Tanaman jenis S. leprosula di areal PMUMHM PT ITCIKU untuk riap
diameter maupun tinggi kecenderungan mengalami penurunan, namun
pada jenis S. johorensis dan S. smithiana sampai dengan pengukuran
kedua, untuk riap diameter maupun tinggi mengalami kenaikan, kecuali
pada S. johorensis riap tingginya mengalami penurunan.
2. Riap pertumbuhan dari tanaman S. leprosula di lahan gambut PT Arara
Abadi yang berasal dari biji dengan jarak tanam 3 x 5 m memiliki riap
diameter tertinggi yaitu 1,51 cm/thn, dibandingkan dengan tanaman
seumurnya, sedangkan riap tinggi yang terbaik pertumbuhannya pada
tanaman yang berasal dari biji dengan jarak tanam 3 x 2,5 m.
3. Di Gunung Dahu rata-rata riap pertumbuhan diameter S. leprosula yang
terbaik pada tanaman yang berasal dari stek dengan perlakuan jarak
tanam 4 x 4 m, sedangkan untuk riap tinggi yang terbaik pada tanaman
yang berasal dari stek dengan perlakuan jarak tanam 3 x 3 m.
4. Riap rata-rata tahunan untuk diameter maupun tinggi pada tanaman S.
johorensis mengalami peningkatan di KHDTK Samboja, walaupun
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peningkatan riap tersebut tidak besar, namun dalam hal ini memberikan
informasi bahwa dengan dilakukannya perlakuan silvikultur berupa
pemeliharaan dan pembebasan dari penyaing disekitar tanaman pada
tahun sebelumnya memberikan respon yang cukup positif untuk
pertumbuhan tanaman.
5. Model yang dapat dibangun dari penelitian tahun 2014 ini adalah berupa
model pendugaan riap rata-rata tahunan untuk volume pohon dengan
diameter sebagai indikator peubah bebas dan model ini memberikan
informasi yang akurat dengan capaian koefisien diterminasi (R 2) yang
cukup tinggi (> 70%) dan standart error (SE) yang kecil dan memiliki
hubungan yang signifikan (F hitung > F tabel).
b) Rekomendasi
1. Sangat diperlukan pengukuran ulang atau periodik yang rutin dan tertata
pada PUP yang telah dibuat, agar pertumbuhan tanaman dapat
termonitor secara rutin dan menghasilkan data yang valid.
2. Dilokasi yang sama, khususnya di areal IUPHHK perlu dibuat PUP yang
ditanam pada kondisi dan keperluan yang berbeda, misalnya pada areal
pengkayaan, kanan kiri jalan dan tanaman konservasi.
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Lampiran. Dokumentasi Kegiatan Penelitian.

Pemeliharaan batas plot dan jalur tanaman

Pengukuran pertumbuhan diameter dan tinggi tanaman
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Kondisi tanaman meranti di lokasi penelitian pada lahan gambut yang dikelola PT
Arara Abadi, Perawang, Riau

Kegiatan pengukuran lanjutan dan pengamatan
tanaman meranti di lahan gambut
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Serangan rayap pada tegakan meranti di lahan gambut PT Arara Abadi

Kondisi tegakan meranti di
kawasan pegunungan Gunung
Dahu, Leuwiliang, Kab. Bogor
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ABSTRAK
Shorea johorensis dan S. smithiana merupakan jenis kayu perdagangan yang
tersebar pulau Kalimantan bagian timur (Sarawak Timur Laut, Sabah, Kalimantan
bagian Tenggara sampai Sampit), Semenanjung Malayan (Johor), Pantai Timur
Sumatera, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kayunya dapat digunakan
untuk bahan bangunan ringan, lantai, panel-panel pada mobil, perahu motor, pintu,
bahan pembungkus kayu, kayu lapis, papan, perkakas rumah dan bahan kertas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kelas kelerengan terhadap
sebaran tumbuh; (2) pengaruh sifat fisik dan kimia tanah terhadap pertumbuhan dan
produktifitas pohon; (3) pengaruh asosiasi antar jenis dengan jenis lainnya.
Pengamatan dilakukan dengan pembuatan plot berukuran 50 m x 200 m dan untuk
memudahkan kegiatan inventarisasi dibuat PU berukuran 25 m sebanyak 16 PU. Hasil
dari penelitian memperlihatkan bahwa jenis S. johorensis dan S. smithiana tumbuh
pada kelas kelerengan 0-8% - 40%, pada tanah dengan pH yang tergolong masam,
yaitu 4,91 - 5,10, bulk density yang rendah, yaitu 1,08 – 1,32 g/cm3 dan KTK yang
rendah juga, yaitu 5,7-6,9 me/100g. Kedua jenis berasosiasi nyata dan sangat nyata
dengan jenis lain dengan hubungan koefisien asosiasi bernilai negatif, hal ini
menggambarkan bahwa kedua jenis tersebut dengan jenis lainnya cenderung
merugikan satu dengan yang lainnya.
Kata kunci : S. smithiana, S. johorensis, kelas kelerengan, sifat fisik dan kimia, asosiasi
tumbuhan

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Faktor tempat tumbuh dalam pandangan silvikultur merupakan semua
faktor yang berhubungan dan mempengaruhi vegetasi hutan. Tempat tumbuh
sangat kompleks dan merupakan interaksi dari beberapa faktor yang berbeda.
Faktor lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi
tanaman. Pengaruh faktor lingkungan terhadap hidup dan tumbuhnya satu atau
lebih jenis-jenis pohon dipelajari dari segi autekologi. Dengan pengetahuan
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ekologi (autekologi) dan fisiologi yang baik, dapat dilakukan tindakan silvikultur
yang tepat, sehingga produksi hutan dapat ditingkatkan dalam hal kualitas dan
kuantitas (Soerianegara dan Indrawan, 2002).
Penelitian ini, mengkaji persyaratan tempat tumbuh dan asosiasi antar
jenis berdasarkan sebaran tempat tumbuh dari family Dipterokarpa, yaitu jenis
Shorea smithiana, Shorea johorensis dan Shorea leprosula. Jenis hasil hutan ini
dipilih karena merupakan hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi, sebagai
penghasil kayu pertukangan. Pada saat ini keberlangsungan keberadaan jenis-jenis
tersebut mengalami kemerosotan, diakibatkan maraknya pembalakan yang
berlebihan yang kurang memperhatikan kelestarian produksi hutan, illegal
logging, perambahan hutan oleh masyarakat yang berada atau tinggal disekitar
kawasan hutan, penebangan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
dan kebakaran hutan setiap tahunnya membuat kian menyusut dan terpuruknya
jenis-jenis unggulan penghasil kayu pertukangan tersebut didalam hutan alam
(Sari, 2009).
B. Tujuan dan Sasaran
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan :
1. Informasi ilmiah pengaruh kelas kelerengan terhadap sebaran tumbuh jenis S.
smithiana, S. johorensis dan S. leprosula.
2. Informasi ilmiah pengaruh sifat fisik dan kimia tanah terhadap pertumbuhan
dan produktifitas tegakan jenis S. smithiana, S. johorensis dan S. leprosula.
3. Informasi ilmiah pengaruh asosiasi antar jenis S. smithiana, S. johorensis dan
S. leprosula dengan jenis lainnya.
Sasaran dari penelitian ini tersedianya informasi ilmiah yang dikumpulkan
dalam penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan hutan tanaman kayu pertukangan. Selain itu, potensi
hutan alam yang rendah dapat ditingkatkan dengan sebuah perencanaan
berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari penelitian ini.
C. Metode Penelitian
a. Lokasi dan Waktu Penelitian
Pengumpulan data persyaratan tumbuh dan sebaran alami tempat tumbuh S.
smithiana, S. johorensis dan S. leprosula dilakukan di areal PT Gunung Gajah
Abadi Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Dan pengambilan
data dilakukan pada bulan Oktober 2014.
b. Bahan dan Peralatan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah label pohon. Sedangkan
alat-alat yang digunakan adalah kompas, GPS, PH meter, clinometer, Phi Band,
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Hygrometer, meteran, kamera digital, label pohon, ATK, flaging tape,
Altimeter dan Illuminometer.
c. Prosedur Kerja
1. Metode Penentuan dan Pembuatan Plot Penelitian
Plot penelitian yang dibuat seluas 1 hektar, dengan penentuan plot
menggunakan metode Purposive sampling dan plot-plot tersebut dipilih
berdasarkan informasi bahwa di daerah tersebut terdapat jenis-jenis S.
leprosula, S. johorensis dan S. smithiana. Plot penelitian berbentuk persegi
panjang dengan ukuran 200 m x 50 m. Untuk memudahkan dalam kegiatan
inventarisasi pohon, maka dibuat Petak Ukur (PU) berbentuk bujur sangkar
dengan ukuran 25 m x 25 m yang disesuaikan dengan lebar jalur.
Pengambilan jenis tanah tempat tumbuh
2. Kegiatan inventarisasi pohon
3. Data Sekunder
4. Metode Analisa Data
a). Indeks Nilai Penting (INP).
b). Asosiasi Jenis
c). Koefisien Asosiasi ( C )
d). Sebaran pohon berdasarkan pengambilan data posisi pohon
D. Hasil yang Dicapai
1. Kondisi Iklim Mikro dan Karakteristik Sifat Fisik dan Kimia Tanah
Iklim adalah faktor terpenting yang sangat mempengaruhi penyebaran
dan pertumbuhan pohon. Pada plot pengamatan suhu udara pada lokasi
penelitian tercatat sebesar 23 oC dengan kelembaban 64% dan intensitas
cahaya 59 %. Iklim mikro dari suatu tempat yang dipengaruhi keadaan
topografi dapat mempengaruhi penyebaran dan pertumbuhan pohon
(Soerianegara dan Indrawan, 1978 dalam Pradiastoro, 2004).
Tabel 1. Permeabilitas, Bulk Density dan Pori Total
Lokasi
Kedalaman
Permeabilitas
Penelitian
(cm)
(cm/jam)
Plot I
0-10
3,55
10-20
3,55

Bulk Density
(g/cm3)
1,08
1,32

Pori Total
(% vol)
53,60
56,77
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Tabel 2. Karakteristik Kimia Tanah
Plot

Parameter

0-30 cm
5,10
4.53
2,23
0,15
18
3,14
38,6
2,9
1,5
2,81
0,31
0,19
0,08
6,9
19

pH H2O
pH KCl
C-organik (%)
N total (%)
C/N rasio
P2O5 Bray (ppm)
K2O Morgan (ppm)
Al3+ (me/100 g)
+
H (me/100 g)
++
Ca (me/100 g)
Mg++ (me/100 g)
+
K (me/100 g)
Na+ (me/100 g)
KTK
KB

30-60 cm
4,91
4,29
1,20
0,10
16
2,51
54,9
3,3
1,8
2,40
0,27
0,13
0,10
5,7
17

2. Komposisi dan Pola Sebaran Jenis
Berdasarkan hasil inventarisasi jenis pohon pada plot penelitian,
ditemukan sebanyak 39 jenis pohon dan 6 jenis diantaranya adalah jenis dari
family Dipterocarpaceae yaitu Dryobalanops aromatic, Hopea nervosa,
S.johorensis, S. parvifolia, S. seminis dan S. smithiana, sedangkan sisanya
adalah jenis lain seperti yang terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini :
88,46
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

2,69

0,77

2,31

3,08

1,15

1,15

Gambar 1. Komposisi Jenis Pohon Pada Plot Pengamatan
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Gambar 2. Pola Sebaran S. johorensis dan S. smithiana pada Plot Pengamatan
3. Indeks Nilai Penting
Untuk mengetahui urutan jenis yang paling dominan, maka dihitung
INP pada masing-masing plot dan didapatkan hasil seperti yang disajikan pada
Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Indeks Nilai Penting S. johorensis dan S. smithiana
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama Latin
Pterospermum javanicum
Cinnamomum sp
Syzygium sp
Shorea parvifolia
Macaranga sp
Diospyros sp
Aglaia sp
Kayu batu
Artocarpus anisophyllus
Palele
Shorea johorensis
Hopea nervosa
Cratoxylum sp
Sindora sp
Castanopsis javanica
Dryobalanops aromatica
Polyalthia glauca
Myristica sp
Parkia speciosa
Palaquium sp
Shorea seminis
Shorea smithiana
Macaranga lowii

KR (%)
15.00
11.15
10.00
3.08
8.85
5.38
6.92
3.08
5.00
3.08
2.31
0.77
2.69
0.38
2.31
2.69
2.31
1.92
1.54
1.54
1.15
1.15
0.38

FR (%)
8.33
8.97
7.69
3.21
7.05
7.05
6.41
3.85
4.49
3.85
3.21
0.64
2.56
0.64
3.21
2.56
2.56
2.56
1.92
2.56
1.92
1.92
0.64

DR (%)
10.58
6.83
7.72
13.62
2.90
5.89
4.32
7.95
3.76
2.29
3.15
6.52
2.45
6.56
1.71
1.20
1.38
0.75
1.75
1.01
1.86
1.13
0.04

INP (%)
33.92
26.96
25.42
19.91
18.80
18.33
17.65
14.87
13.25
9.21
8.66
7.93
7.71
7.58
7.22
6.46
6.25
5.24
5.21
5.11
4.93
4.20
1.07

97

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

4. Assosiasi dan Nilai Kekerabatan
Dari hasil penghitungan assosiasi jenis, kombinasi jenis S. johorensis
dan S. smithiana dengan jenis lain secara umum pada kedua plot menunjukkan
assosiasi sangat nyata karena X2 hitungnya lebih besar dari X2 tabel (0,05) =
3,84 dengan perhitungan Cole Coefficient (C) menunjukkan bahwa hubungan
kekerabatan antara jenis S. johorensis dan S. smithiana dengan jenis lain
cenderung negatif atau dapat diartikan bahwa kombinasi jenis yang memiliki
nilai positif tidak ada ditemukan secara bersama-sama dengan kedua jenis ini
dalam satu petak analisis dan jenis-jenis tersebut cenderung mempunyai
respon (reaksi) yang tidak sama terhadap perubahan faktor lingkungan, seperti
yang terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil perhitungan asosiasi S. johorensis dan S. Smithiana
Plot

Jenis

1

Anisoptera sp
Aglaia sp
Baccaurea sp
Cinnamomum sp
Dracontomelon dao
Durio sp
Genoa
Hopea nervosa
Macaranga lowii
Macaranga sp
Macaranga triloba
Mersawa anisoptera
Palaquium sp
Polyalthia glauca
Pterospermum
javanicum
Shorea seminis
Shorea smithiana
Sindora sp
Syzygium sp
Tristaniopsis laurina

1
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Anisoptera sp
Aglaia sp
Artocarpus
anisophyllus

X_tabel
0.05
0.01
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63
3.84 6.63

9.28
7.05
9.28
19.32
9.28
9.28
9.28
9.28
9.28
21.92
9.28
9.28
10.00
10.00

Shorea johorensis
Asosiasi
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata

C
-

10.14

Sangat Nyata

-

4.90
8.81
9.28
5.68
9.28

Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Nyata
Sangat Nyata
Shorea smithiana
Asosiasi
Sangat Nyata
Sangat Nyata

-

X_hit

3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84

6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63

3.84
3.84

6.63
6.63

10.27
7.50

6.63

4.21

3.84

Nyata

C
-
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Baccaurea sp
Castanopsis javanica
Citrus sp
Cratoxylum sp
Diospyros borneensis
Dracontomelon dao
Durio sp
Hevea brasiliensis
Hopea nervosa
Kayu batu
Litsia sp
Lonsium sp
Macaranga lowii
Macaranga triloba
Parkia speciosa
Shorea johorensis
Shorea seminis
Sindora sp
Syzygium sp

3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84

6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63

10.27
8.81
10.27
8.02
10.27
10.27
10.27
7.84
10.27
9.94
10.27
10.27
10.27
10.27
7.60
8.81
7.60
10.27
3.64

Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Sangat Nyata
Nyata

-

E. KESIMPULAN DAN SARAN
a). Kesimpulan
Dari hasil pengamatan memperlihatkan bahwa jenis S. johorensis tumbuh
pada kelas kelerengan datar dan S. smithiana tumbuh pada kelas kelerengan
landai, tumbuh pada tipe tanah yang masam, bulk density yang rendah dan
KTK yang rendah juga, sehingga pertumbuhan kedua jenis ini tidak banyak
pada plot pengamatan. Kedua jenis tersebut berasosiasi nyata dan sangat
nyata dengan hubungan koefisien asosiasi negatif yang memiliki
kecenderungan yang saling meniadakan antara jenis satu dengan jenis
lainnya.

b). Saran
1. Perlu dilakukan terus penelitian ini pada daerah-daerah yang memiliki
potensi akan keberadaan ketiga jenis tersebut, sehingga bisa diketahui
pola hidup ketiga jenis tersebut dalam menunjang pembangunan di hutan
tanaman.
2. Perlu kerjasama dari kegiatan penelitian
lainnya, sehingga bisa
memberikan informasi mengenai keberadaan ketiga jenis tersebut di
hutan alam.
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Lampiran Hasil Dokumentasi Penelitian

Gambar 3 & 4. pengambilan sampel tanah pada punnggung gunung

Gambar 5 & 6. Pohon Shorea johorensis dan Pohon Shorea smithiana
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh perlakuan pupuk NPK
terhadap pertumbuhan jenis Shorea macrophylla dan Shorea pinanga pada lahan
semak dan lahan belukar. Sedang sasaran penelitian tersedianya data pertumbuhan
jenis Shorea macrophylla dan Shorea pinanga pada lahan semak dan lahan belukar.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan melihat pengaruh
perlakuan, tempat/lokasi dan jenis terhadap pertumbuhan diameter dan tinggi. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah data pertumbuhan tanaman umur 2 tahun untuk
jenis Shorea macrophylla di lahan semak mencapai 76,6%, Shorea pinanga 82,3%
sedang Shorea macrophylla di lahan belukar persentase hidupnya mencapai 74,3%
dan Shorea pinanga 83%. Hasil kegiatan juga memberi informasi bahwa perlakuan
pupuk NPK memberikan hasil yang berbeda nyata pada pertumbuhan tanaman
dibanding dengan pertumbuhan tanaman yang tanpa perlakuan pupuk NPK. Di lahan
semak pertumbuhan terbaik tanaman umur 2 tahun adalah jenis Shorea pinanga dan
untuk memacu pertumbuhan diameter cukup efektif dengan dosis 100 gram,
sedangkan untuk memacu pertumbuhan tingginya diperlukan dosis maksimal yaitu
200 gram. Di lahan belukar dengan umur yang sama untuk memacu pertumbuhan
tinggi cukup efektif dengan dosis 150 gram dan pertumbuhan tinggi terbaik adalah
jenis Shorea pinanga, sedang untuk memacu pertumbuhan diameter juga sudah
efektif dengan dosis 150 gram dan pertumbuhan diameter terbaik adalah jenis
Shorea macrophylla.
Kata kunci :
Shorea macrophylla, Shorea pinanga, lahan semak dan belukar,
dosis, pupuk NPK.
RINGKASAN
A.

Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Jenis-jenis Tumbuhan Yang Dilindungi, maka pohon penghasil tengkawang
merupakan salah satu jenis yang dilindungi. Namun seiring perkembangan praktek
pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya hutan
telah berakibat menurunnya luas hutan primer dan diduga berpengaruh terhadap
penurunan keragaman genetik dan kemungkinan punahnya jenis pohon penghasil
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tengkawang. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari punahnya jenis
pohon penghasil tengkawang adalah melakukan teknik silvikultur pengendalian
struktur, komposisi dan peningkatan produksi tegakan jenis pohon penghasil
tengkawang pada berbagai kondisi tempat tumbuh dan kondisi tegakan dengan
berbagai alternatif perlakuan silvikultur. Perlakuan silvikultur yang dimaksud adalah
penggunaan teknik-teknik silvikultur pada tegakan jenis pohon penghasil tengkawang
untuk meningkatkan produktivitas, sehingga jenis dipterokarpa penghasil
tengkawang dapat dijaga kelestariannya pada tahap permudaan, pemeliharaan dan
pemanenan.
Informasi budidaya pohon penghasil tengkawang untuk memperoleh jenis
pohon unggul melalui perlakuan-perlakuan teknik silvikultur yang tepat mulai dari
penyediaan bibit, pemberian perlakuan dan pemeliharaan di persemaian, teknik
penanaman bibit unggul dan cara pemeliharaannya di lapangan serta pemanenan
buah yang berkualitas masih sangat terbatas. Dengan demikian perlu dilakukan
penelitian mengenai teknik silvikultur intensif dipterokarpa penghasil tengkawang.
Kegiatan tahun 2014 fokus pada pemeliharaan dan pemberian perlakuan
pupuk NPK dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan pada tanaman Shorea
macrophylla dan Shorea pinanga di lahan semak dan belukar.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan pupuk NPK terhadap
pertumbuhan jenis Shorea macrophylla dan Shorea pinanga pada lahan semak dan
belukar.
b) Sasaran
Sasaran penelitian ini adalah tersedianya data pertumbuhan jenis Shorea
macrophylla dan Shorea pinanga pada lahan semak dan belukar.
C.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lahan semak dan belukar di KHDTK Samboja
Desa Semoi Dua Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.
Prosedur kerjanya meliputi : a) Pemeliharaan dan pembersihan sekitar
tanaman pada jalur tanam per periode 4 (empat) bulan; b) Pengukuran diameter dan
tinggi tanaman serta pengamatan terhadap persentase hidup; c) Pemupukan dengan
pupuk NPK dengan dosis 200 gram, 150 gram, 100 gram dan kontrol (tanpa pupuk
NPK) dua kali dalam setahun.
Penelitian menggunakan Rancangan percobaan split plot dengan parameter
yang diukur adalah perlakuan dosis NPK, tempat/lokasi, jenis, tinggi dan diameter.
Data dianalisis dengan menggunakan Soft ware SAS apabila berbeda nyata akan
dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s Multiple RangeTest(DMRT).
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D. Hasil yang Dicapai
Tabel 1. Hasil Yang Telah Dicapai Sebelumnya
Tahun
2011

Lokasi

Jenis

Perlakuan

Persentasi
hidup
-

PT Gunung Gajah Abadi
KHDTK Labanan

Shorea macrophylla
Shorea pinanga

Persemaian

Shorea macrophylla
PT Gunung Gajah Abadi

Inokulan alami :
- ϕ ss : dosis 15 gram : 3,88 mm
tb ss : dosis 15 gram : 0,76

Shorea macrophylla Labanan

- ϕ ss : dosis 10 gram : 3,09 mm
tb ss : dosis 20 gram : 0,97

-

Rataan

Keterangan

-

Φ : diameter
tb : tunas baru
db : daun baru
ss : sangat signifikan

-

Shorea pinanga Labanan
- ϕ ss : dosis 0 gram : 0,62 mm
db ss : dosis 15 gram : 1,64
2012

- Lahan belukar : 1,5 ha


Shorea macrophylla : 600
bibit
Shorea pinanga : 600 bibit

Kompos : 0 : kontrol
1 : kompos 1 kg
2 : kompos 1,5 kg
3 : kompos 2 kg

Kompos : 0 : kontrol

Sm : 90,33%
(1 bulan)
Sp : 95,00% (1
bulan)

Sm : 98,67%

Shorea
macrophylla :
t : 68,15 cm
ϕ : 0,81 cm
Shorea pinanga :
t : 84,36 cm
ϕ : 0,71 cm

Plot semak dan belukar :
- Ukr 120 m x 125 m
- Jarak tanam 5 m x 5 m
- Lubang tanam 40 cm x 40
cm x 40 cm

Sm : Shorea
macrophylla
 Sp : Shorea pinanga
 Φ : diameter
 t : tinggi
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KHDTK Samboja :
- Lahan semak : 1,5 ha

2013

KHDTK Samboja
- Lahan semak : 1,5 ha

- Lahan belukar : 1,5 ha

Shorea macrophylla
Shorea pinanga

Shorea macrophylla
Shorea pinanga

1 : kompos 1 kg
2 : kompos 1,5 kg
3 : kompos 2 kg

 Pengaruh lokasi terhadap CAI Φ
dan t : Φ s : 0,17 mm (semak)
 Pengaruh jenis terhadap CAI Φ
dan t : Sm dan Sp signifikan,
terbaik pada jenis Sp
Sp s terhadap CAI Φ : 0,21 mm
Sp s terhadap CAI t : 1,27 cm
 Pengaruh kompos
terhadap CAI Φ dan t :
CAI t s : kompos 2 kg : 1,19 cm
CAI Φ s : kompos 1 kg : 0,19 mm

Lahan semak :
Sp : kompos 1 kg : Φ terbaik
Kompos 0 kg (kontrol): t
terbaik
Sm: kompos 1,5 kg : Φ terbaik
Kompos 1,5 kg : t terbaik
 Lahan belukar :
Sp : kompos 1,5 kg : Φ terbaik
Kompos 2 kg : t terbaik
Sm: kompos 2 kg : Φ terbaik
Kompos 2 kg : t terbaik

(1 bulan)
Sp : 99,33% (1
bulan)

Sm : 83,7% (1
tahun)
Sp : 87 % (1
tahun)

Shorea
macrophylla :
t : 62,46 cm
ϕ : 0,74 cm
Shorea pinanga :
t : 77,86 cm
ϕ : 0,67 cm
-

Sm : 84 % (1
tahun)
Sp : 90,3 % (1
tahun)

 Status kesuburan tanah:
Lahan semak : rendah
Lahan belukar : rendah
 Hasil uji hara :
Jenis Sp dan Sm
kekurangan unsur N, K, Ca
dan Mg
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Shorea macrophylla : 600
bibit
Shorea pinanga : 600 bibit
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- Hasil yang Dicapai Tahun 2014 :
a).

Pengaruh lokasi, jenis dan perlakuan pupuk NPK terhadap pertumbuhan
Tabel 2.

Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh lokasi terhadap
pertumbuhan (riap) tinggi dan diameter

Lokasi

CAI Tinggi (cm)

CAI Diameter
(mm)
0,46 a

MAI Tinggi
(cm/tahun)
56,34 a

MAI Diameter
(mm/tahun)
7,47 a

Semak

2,64 a

Belukar

1,73 b

0,40 a

50,75 b

6,44 b

Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 2 diatas terlihat pada selang
periode pengukuran 7 (tujuh) bulan di kedua lokasi yaitu semak dan belukar
berbeda nyata atau signifikan terhadap CAI tinggi. Kandungan Nitrogen
tanah pada lokasi semak maupun belukar sama dan hasil pengujian hara
termasuk rendah yaitu sebesar 0,13 %. Dari hasil pemberian perlakuan
pupuk NPK di lahan semak maupun belukar memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan rata-rata tinggi tanaman, dimana semak mencapai tinggi 2,64
cm sedang pada belukar 1,73 cm.
Sedangkan pertumbuhan diameter pada lokasi semak dan belukar
tidak berpengaruh dengan adanya perlakuan NPK, sehingga pertambahan
diameter pada semak mencapai 0,46 mm dan pada belukar 0,40 mm.
Hasil analisis sidik ragam untuk pertumbuhan (riap) rata-rata umur 2
tahun yaitu MAI tinggi dan MAI diameter memberikan pengaruh atau hasil
yang berbeda nyata pada kedua lokasi. Hal ini disebabkan tanaman jenis
Shorea macrophylla dan Shorea pinanga pada lokasi semak dan belukar
mendapat kontribusi cahaya yang cukup untuk tumbuh dan berkembang di
umur 2 tahun. MAI tinggi pada semak mencapai 56,34 cm/tahun sedang
pada belukar mencapai 50,75 cm/tahun. Untuk diameter MAI pada semak
mencapai 7,47 mm/tahun sedang pada belukar mencapai 6,44 mm/tahun.
Tabel 3.

Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh jenis terhadap
pertumbuhan tinggi dan diameter
Jenis
CAI Tinggi
CAI Diameter
MAI Tinggi
MAI
(cm)
(mm)
(cm/tahun)
Diameter
(mm/tahun)
60,01 a
7,06 a
Shorea pinanga
2,18 a
0,40 a
46,86 b
6,83 a
Shorea macrophylla
2,15 a
0,46 a
Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 3 diatas terlihat bahwa jenis
Shorea pinanga memberikan pertumbuhan rata-rata terbaik CAI tinggi dan
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diameter memberi hasil yang tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk
pertumbuhan MAI tinggi memberi hasil yang berbeda nyata, tetapi untuk
MAI diameter memberi hasil yang tidak berbeda nyata. Tetapi dari kedua
jenis tersebut Shorea pinanga memberi pertumbuhan terbaik pada tinggi
dan diameter baik pada CAI maupun MAI nya, sedang Shorea macrophylla
memberikan pertumbuhan terbaiknya pada CAI diameter saja yaitu 0,46
mm sedang Shorea pinanga 0,40 mm.

Tabel 4. Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap
pertumbuhan tinggi dan diameter
Perlakuan

CAI Tinggi (cm)

CAI Diameter
(mm)
0,35 b

MAI Tinggi
(cm/tahun)
45,58 b

MAI Diameter
(mm/tahun)
6,23 b

Kontrol

0,93 b

NPK 100 gr

2,66 a

0,49 a

55,38 a

7,20 a

NPK 150 gr

2,52 a

0,45 a

56,91 a

7,29 a

NPK 200 gr

2,79 a

0,44 a

56,53 a

7,08 a

Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 4 diatas terlihat bahwa
pemberian perlakuan pupuk NPK terhadap pertumbuhan tinggi dan
diameter tidak memberi pengaruh atau tidak berbeda nyata untuk kontrol,
sedang untuk perlakuan dosis NPK 100 gram, 150 gram dan 200 gram
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter. NPK
dosis 100 gram memberi hasil terbaik pada CAI tinggi yaitu 2,66 cm, NPK
dosis 150 gram memberi hasil terbaik pada MAI tinggi dan diameter yaitu
56,91 cm/tahun dan 7,29 mm/tahun, dan NPK dosis 200 gram memberikan
hasil terbaik pada CAI tinggi saja yaitu mencapai 2,79 cm. Dengan demikian
pemberian pupuk NPK tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
pada setiap dosis yang diberikan, dan untuk tanaman yang tidak diberikan
perlakuan pupuk pertumbuhan tanamannya menjadi terhambat. Hal ini
disebabkan karena pemberian pupuk NPK memberikan kandungan nitrogen
dan bahan organik yang dibutuhkan tanaman serta dapat memperbaiki
struktur tanah dan meningkatkan komposisi mikroorganisme tanah.
b).

Perbandingan lokasi, jenis dan perlakuan pupuk NPK terhadap
pertumbuhan
Tabel 5.
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Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam perbandingan 2 lokasi,
antar jenis dan perlakuan terhadap pertumbuhan (riap) tinggi
dan diameter dalam periode pengukuran 7 (tujuh) bulan.
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Lokasi

Jenis

Perlakuan

CAI Tinggi
(cm)

CAI Diameter
(mm)

Semak

Shorea macrophylla

Kontrol

2,03

0,36

Semak

Shorea macrophylla

NPK 100 gr

2,62

0,52

Semak

Shorea macrophylla

NPK 150 gr

3,09

0,56

Semak

Shorea macrophylla

NPK 200 gr

3,49

0,53

Semak

Shorea pinanga

0,82

0,34

Semak

Shorea pinanga

Kontrol
NPK 100 gr

3,40

0,59

Semak

Shorea pinanga

NPK 150 gr

2,89

0,36

Semak

Shorea pinanga

NPK 200 gr

3,48

0,47

Belukar

Shorea macrophylla

0,53

0,25

Belukar
Belukar
Belukar

Shorea macrophylla
Shorea macrophylla
Shorea macrophylla

Kontrol
NPK 100 gr

2,05
1,82
2,09

0,51
0,56
0,42

Belukar

Shorea pinanga

0,62

0,44

Belukar

Shorea pinanga

Kontrol
NPK 100 gr

2,67

0,35

Shorea pinanga

NPK 150 gr

2,28

0,35

Shorea pinanga

NPK 200 gr

2,23

0,35

Belukar
Belukar

NPK 150 gr
NPK 200 gr

Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 5 diatas terlihat bahwa pada
lokasi semak jenis Shorea macrophylla memberi hasil pertumbuhan terbaik
untuk CAI tinggi pada dosis NPK 200 gram yaitu 3,49 cm, sedangkan untuk
CAI diameter jenis Shorea macrophylla pada lokasi semak maupun belukar
sama dan memberikan hasil pertumbuhan terbaik pada dosis NPK 150 gram,
tetapi Shorea pinanga di lokasi belukar memberikan pertumbuhan terbaik
pada CAI tinggi dengan dosis 100 gram.
Tabel 6.

Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam perbandingan 2 lokasi,
antar jenis dan perlakuan terhadap pertumbuhan (riap) tinggi
dan diameter pada umur tanaman 2 tahun.
Perlakuan

MAI Tinggi
(cm/tahun)

MAI Diameter
(mm/tahun)

Shorea macrophylla

Kontrol

41,24

5,97

Shorea macrophylla

NPK 100 gr

49,43

7,14

Semak

Shorea macrophylla

NPK 150 gr

56,99

8,31

Semak
Semak
Semak

Shorea macrophylla
Shorea pinanga
Shorea pinanga

51,98
53,05
68,04

7,58
6,70
9,00

Semak

Shorea pinanga

NPK 200 gr
Kontrol
NPK 100 gr
NPK 150 gr

Lokasi

Jenis

Semak
Semak

61,37

7,18
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Semak

Shorea pinanga

NPK 200 gr

69,91

8,06

Belukar

Shorea macrophylla

37,03

5,49

Belukar

Shorea macrophylla

Kontrol
NPK 100 gr

47,39

6,73

NPK 150 gr

44,09
46,90
50,39

7,10
6,41
6,68

Belukar
Belukar
Belukar

Shorea macrophylla
Shorea macrophylla
Shorea pinanga

Belukar

Shorea pinanga

Kontrol
NPK 100 gr

57,70

6,18

Belukar

Shorea pinanga

NPK 150 gr

63,24

6,68

Belukar

Shorea pinanga

NPK 200 gr

58,01

6,32

NPK 200 gr

Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 6 diatas terlihat pada
pertumbuhan riap rata-rata umur 2 tahun untuk MAI tinggi di lahan semak
pertumbuhan terbaik pada jenis Shorea pinanga terbaik dengan dosis NPK
200 gram yaitu 69,91 cm/tahun, sedangkan untuk MAI diameter
pertumbuhan terbaik juga pada jenis Shorea pinanga dengan dosis NPK 100
gram yaitu 9,00 mm/tahun. Untuk di lahan belukar MAI tinggi pertumbuhan
terbaik pada jenis Shorea pinanga yaitu 63,24 cm/tahun dengan dosis NPK
150 gram, sedang untuk MAI diameter pertumbuhan terbaik pada jenis
Shorea macrophylla yaitu 7,10 mm/tahun pada dosis 150 gram.
Tabel 7. Persentase hidup jenis Shorea macrophylla dan Shorea pinanga
umur 2 tahun
Plot

Jenis

% hidup

Plot 1
(Semak)

Shorea macrophylla

76,6 %

Shorea pinanga

82,3 %

Plot 2
(Belukar)

Shorea macrophylla

74,3 %

Shorea pinanga

83 %

E. Kesimpulan dan Rekomendasi
Data persentase hidup tanaman umur 2 tahun untuk jenis Shorea
macrophylla memberikan persentase hidup yang lebih tinggi di lahan semak
yaitu 76,6% dibanding lahan belukar yang hanya mencapai 74,3%. Sedang untuk
jenis Shorea pinanga persentase hidup yang lebih tinggi adalah pada lahan
belukar yaitu 83% dibanding lahan semak yang hanya mencapai 82,3%.
Pemberian perlakuan pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan dibanding yang tanpa pemberian pupuk (kontrol), walaupun
efektivitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan diameter dan tinggi
berbeda berdasarkan jenis, tempat dan dosisnya. Di lahan semak pertumbuhan
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terbaik tanaman umur 2 tahun adalah jenis Shorea pinanga dan untuk memacu
pertumbuhan diameter cukup efektif dengan dosis 100 gram, sedangkan untuk
memacu pertumbuhan tingginya diperlukan dosis maksimal yaitu 200 gram. Di
lahan belukar dengan umur yang sama untuk memacu pertumbuhan tinggi
cukup efektif dengan dosis 150 gram dan pertumbuhan tinggi terbaik adalah
jenis Shorea pinanga, sedang untuk memacu pertumbuhan diameter juga sudah
efektif dengan dosis 150 gram dan pertumbuhan diameter terbaik adalah jenis
Shorea macrophylla.
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Penutup Tanah Wedelia trilobata L.
: Rina Wahyu Cahyani, S.Si

ABSTRAK
Permasalahan yang sering dijumpai dalam penanaman jenis dipterokarpa
khususnya jenis Shorea leprosula Miq. adalah adanya gangguan gulma. Tujuan
penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi pertumbuhan tanaman tusuk
konde (Wedelia trilobata L.), pertumbuhan tanaman S. leprosula dan efektivitas
Wedelia trilobata L. sebagai pengendali gulma. Metode yang digunakan adalah
melakukan penanaman W. trilobata di sekitar tanaman pokok S. leprosula dengan
perlakuan: Jarak tanam (J0 = tanpa penanaman, J1 = 10 cm dan J2 = 25 cm), Luas
tanaman (L1 = 1 m2 dan L2 = 4 m2) dan Posisi tanaman (T1 = ternaungi dan T2 =
terbuka). Parameter yang diamati adalah pertumbuhan W. trilobata, riap tinggi dan
diameter S. leprosula serta kehadiran gulmanya. Hasil penelitian menunjukkan
pertumbuhan tanaman penutup tanah W. trilobata lebih baik di tempat terbuka
dengan jarak tanam 25 cm dan luasan tanam 4 m2 yaitu dengan rerata panjang sulur
96,1 cm. Pertumbuhan tanaman Shorea leprosula Miq. baru bisa mencapai riap
diameter sebesar 1,21 cm/thn, sedangkan riap tinggi mencapai 2,16 m/thn pada
umur tanaman 3,5 tahun. Penanaman W. trilobata tidak efektif untuk mengendalikan
gulma, karena peningkatan pertumbuhan W. trilobata sebanding dengan
peningkatan kehadiran gulma.
RINGKASAN
A.

Latar Belakang
Permasalahan yang paling utama dalam penanaman jenis dipterokarpa
adalah adanya gangguan gulma (tumbuhan pengganggu). Gulma selain dapat
mengganggu dan berkompetisi dalam hal air, zat hara dan sinar matahari
dengan tanaman pokok juga dapat berfungsi sebagai inang hama dan penyakit
(Dawson dan Holstun, 1971 dalam Wibowo, 2006). Jenis gulma yang dominan
pada tanaman S. leprosula, S. pauciflora, S. smithiana, S. maxweliana dan S.
parvifolia di areal bekas perladangan Semoi Dua adalah Nephrolepis falcata,
Scleria puspurascens, Imperata cylindrica, Eupatorium odoratum dan Lygodium
circinatum (Ngatiman dkk., 2008).
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Pertumbuhan jenis gulma yang sangat cepat, pada tanaman jenis
dipterokarpa mengakibatkan sering dilakukan tindakan pemeliharaan
(pengendalian gulma), bahkan dalam setahun perlu dilakukan pemeliharaan
tanaman tiga sampai empat kali. Dengan semakin tingginya frekuensi
pemeliharaan, maka banyak waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan.
Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi frekuensi
pemeliharaan tanaman jenis dipterokarpa adalah dengan menanam tumbuhan
penutup tanah yang dikenal dengan nama tusuk konde (Wedelia trilobata L.).
Maksud dari penanaman tusuk konde di sekitar tanaman S. leprosula tersebut
adalah untuk menghambat/meniadakan jenis gulma yang ada di sekitar
tanaman S. leprosula. Dari penanaman ini diharapkan tumbuh baik dan tanah di
sekitar tanaman utama tertutup oleh tanaman penutup tanah sehingga
membatasi pertumbuhan gulma yang lain, selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan
pemeliharaan tanaman. Pertumbuhan gulma tusuk konde ini besifat menjalar
dan tidak merambat ke tanaman pokok yang dapat mengganggu pertumbuhan
tanaman. Di samping itu berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa daun tua
dari tusuk konde ini mudah rontok dan menjadi kompos dan selanjutnya dapat
meningkatkan kesuburan tanah serta meningkatkan pertumbuhan tanaman
pokok (S. leprosula).
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pertumbuhan
W. trilobata pada tempat ternaung dan terbuka, jarak tanaman serta luas
tanaman yang berbeda; 2) untuk mengetahui pertumbuhan tanaman S.
leprosula.; 3) untuk mengetahui efektivitas W. trilobata dalam
mengendalikan gulma.
b) Sasaran
Sasarannya adalah menyediakan data dan informasi mengenai: 1)
pertumbuhan W. trilobata pada tiap perlakuan; 2) pertumbuhan tanaman S.
leprosula; 3) efektivitas W. trilobata dalam mengendalikan gulma.
C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian terletak di Desa Semoi 2, Kabupaten Penajam Paser
Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. Luas areal penelitian S. leprosula satu
hektar (100 m x 100 m), yang terdiri dari 10 jalur tanam, jarak antar jalur 10 m
dan jarak antar tanaman 2,5 m serta umur tanaman 3,5 tahun. Secara umum
kondisi tanaman S. leprosula adalah pada areal yang ternaungi oleh Macaranga
gigantea, tanaman sungkai (Peronema canescens), Vitex sp. dan jenis lainnya. Di
samping itu ditanam pada areal yang terbuka dengan jenis gulma pakis besar
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(Histiopteris incisa), pakis kecil (Nephrolepis falcata), alang-alang (Imperata
cylindrica) dan jenis lainnya.
Pengendalian gulma dengan penanaman tumbuhan W. trilobata dilakukan
dengan cara stek batang dari tanaman yang berasal dari Desa Semoi pada bulan
Juni 2013 (berumur 1,5 tahun). Bibit W. trilobata ditanam di sekitar tanaman S.
leprosula dengan beberapa perlakuan sebagai berikut:











Jarak tanam (J) terdiri dari:
J0 = Tanpa penanaman W. trilobata
J1 = 10 cm
J2 = 25 cm
Luasan tanam (L) terdiri dari:
2
L1 = 1 m
2
L2 = 4 m
Posisi tanam
T1 = Ternaungi (ada naungan pohon selain S. leprosula)
T2 = Terbuka (tidak ada naungan pohon selain S. leprosula)
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Ket:

: posisi S. leprosula
: W. trilobata ditanam pada tiap sudut bujursangkar kecil di sekitar
S. Leprosula

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Faktorial Acak Lengkap 3 x
2 x 2 yaitu: 3 jarak tanam, 2 luas tanaman dan 2 posisi tanaman (Sastrosupadi,
2004).
Kegiatan penelitian yang dilaksanakan adalah pengamatan pertumbuhan
W. trilobata pada masing-masing perlakuan, pengukuran riap tinggi dan
diameter serta persentase hidup tanaman S. leprosula, pengamatan kehadiran
gulma lain pada tiap perlakuan dan pengambilan sampel tanah
Pengamatan pertumbuhan W. trilobata pada masing-masing perlakuan
dilakukan dengan cara menghitung jumlah rumpun, panjang rumpun,
pertumbuhan jumlah dan panjang sulur pada tiap individu tumbuhan W.
trilobata pada masing-masing perlakuan.
Pengukuran tinggi tanaman S. leprosula menggunakan galah, tinggi
tanaman diukur dari permukaan tanah hingga pucuk. Pengukuran diameter
menggunakan kaliper, diameter tanaman diukur 10 cm dari permukaan tanah.
Pengukuran tinggi dan diameter tanaman S. leprosula dilakukan untuk
mengetahui pertumbuhannya. Untuk mengetahui persentase hidup/mati
tanaman S. leprosula dilakukan dengan cara menghitung jumlah tanaman yang
hidup dan mati. Persentase hidup/mati tanaman S. leprosula diketahui dari
perhitungan perbandingan jumlah tanaman S. leprosula yang hidup/mati dengan
jumlah keseluruhan tanaman yang diamati.
Untuk mengetahui riap tinggi dan diameter tanaman S. leprosula digunakan
rumus sebagai berikut:
Riap tinggi/diameter =
tinggi/diameter akhir – tinggi/diameter awal
Identifikasi dan pengamatan tumbuhan bawah yang berpotensi sebagai
gulma dilakukan dengan cara mencatat jenis, jumlah atau frekuensi kehadiran
dan membuat sketsa posisi setiap tumbuhan bawah yang tumbuh di sekitar
tanaman S. leprosula yang menjadi pesaing pertumbuhan W. trilobata maupun S.
leprosula. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penanaman W.
trilobata dalam menghambat/meniadakan pertumbuhan gulma pesaing. Jenisjenis tumbuhan bawah yang berpotensi sebagai gulma dikoleksi dalam bentuk
herbarium. Data kehadiran gulma lain didapatkan dengan menghitung jumlah
individu gulma yang tumbuh di tiap plot perlakuan
Sampel tanah diambil dengan menggunakan ring sampel dan bor tanah.
Sampel tanah yang diambil dengan ring sampel digunakan untuk uji sifat fisik
sedangkan sampel tanah yang diambil dengan bor tanah digunakan untuk uji sifat
kimia. Sampel tanah diambil pada tiap perlakuan (kontrol, L1J1, L1J2, L2J1 dan
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L2J2) masing-masing dengan 3 kali ulangan di tiga titik yang berbeda. Sampel
tanah diambil pada kedalaman 0-30 cm untuk melihat pengaruh kondisi tanah
terhadap pertumbuhan W. trilobata. Uji sampel tanah dilakukan di Pusrehut
Universitas Mulawarman.
Data pertumbuhan panjang W. trilobata, pertumbuhan tanaman S.
leprosula (riap tinggi dan diameter) dan kehadiran gulma lain diolah secara
statistik menggunakan program microsoft excel dan SPSS.
D. Hasil yang dicapai
Pertumbuhan tanaman W. trilobata L. di bawah tanaman utama S.
leprosula ditampilkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Pertumbuhan W. trilobata pada tiap perlakuan
Hasil pengamatan pertumbuhan W.trilobata menunjukkan bahwa
tanaman ini mampu hidup di tempat tanpa naungan (terbuka) maupun dengan
naungan (tertutup), meskipun pertumbuhannya akan lebih baik di tempat
terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa W. trilobata mempunyai kisaran toleransi
ekologi yang sangat luas dan bisa hidup di daerah kering maupun lembap.
Meskipun tampak lebih menyukai dan tumbuh lebih baik di daerah dengan
intensitas cahaya tinggi, tetapi tanaman ini juga bisa bertahan dengan baik di
bawah naungan (Thaman, 1999). Dengan sifat-sifat tersebut maka W. trilobata
cocok digunakan sebagai tanaman penutup tanah untuk lahan bekas ladang yang
relatif terbuka. Sampai tahap tertentu pertumbuhan W. trilobata akan
difokuskan ke pemanjangan sulur. Berikutnya akan tumbuh akar dan rumpun
baru dari setiap ruas batangnya, hal ini akan mempercepat terjadinya penutupan
tanah.
Riap tanaman merupakan laju pertumbuhan tanaman baik berupa
individu pohon maupun tegakan per satuan waktu tertentu atau pertambahan
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nilai dimensi tumbuh tanaman seperti diameter maupun tinggi setiap tahunnya.
Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan pada riap diameter maupun tinggi
tanaman meranti, pengamatan dilakukan pada setiap jalur tanam dengan tujuan
untuk mengetahui produktivitas pertumbuhan dari tanaman meranti tersebut.
Pertumbuhan tanaman utama secara tidak langsung juga akan mempengaruhi
pertumbuhan gulma yang ada di bawahnya. Pembentukan naungan akan
menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh gulma untuk tumbuh.
Hasil pengamatan terhadap riap diameter maupun tinggi tanaman
meranti per jalur tanam di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Riap rata-rata tahunan (MAI) dan riap tahunan berjalan (CAI) untuk
diameter dan tinggi meranti (S. leprosula Miq.)
No. Jalur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Rataan

Diameter (D)
MAI-D (mm/thn)
CAI-D (mm)
17,20
0,55
16,43
0,58
18,70
0,60
10,39
0,62
11,99
0,98
9,10
0,98
11,34
0,87
8,70
0,73
8,42
0,75
9,17
0,84
12,14
0,75

Tinggi (T)
MAI-T (cm/thn)
CAI-T (cm)
184,02
7,72
213,79
12,53
247,58
13,96
229,43
15,46
254,75
9,30
224,85
8,60
221,13
7,80
200,10
6,64
182,23
4
205,27
8,60
216,32
9,46

Riap rata-rata tahunan untuk diameter dan tinggi pada tanaman meranti
yang ditanam pada memiliki keragaman pada setiap jalur pengamatan (Tabel 1).
Keragaman riap parameter pertumbuhan tanaman ini diduga karena usahausaha tanaman dalam penyesuaian tempat tumbuh di lahan terbuka, selain itu
meningkatnya kebutuhan energi tanaman hasil dari fotosintesis untuk
menunjang proses-proses metabolisme (respirasi, translokasi, penyerapan air
dan unsure hara), sehingga energi yang tersisa untuk pertumbuhan tidak
sebanyak seperti sebelumnya (Pamoengkas dan Juniar 2011). Namun bila diambil
rataan dapat terlihat bahwa riap diameter rata-rata tahunan tanaman meranti
adalah sebesar 12,14 mm/thn atau 1,21 cm/thn, sedangkan riap tinggi rata-rata
tahunan sebesar 216,32 cm/thn atau 2,16 m/thn. Mawazin dan Suhaendi (2012)
melaporkan bahwa dengan semakin lebarnya jarak tanam semakin besar juga
riap diameter yang dihasilkan. Namun dalam penelitian ini dengan jarak tanam
10 m x 2,5 m hanya menghasilkan riap diameter sebesar 1,21 cm/thn, sedangkan
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dalam penelitian Mawazin dan Suhaendi (2012) di PT. Erna Djuliawati Kalimantan
Tengah, menyebutkan dengan jarak tanam 1 m x 1 m hingga 3 m x 3 m
menghasilkan rataan riap diameter sebesar 1,61 cm/thn. Untuk itu dapat
diasumsikan bahwa untuk memacu pertumbuhan tanaman tersebut, masih
diperlukan perlakuan silvikultur yang intensif yang juga tidak mengganggu tujuan
awal untuk menekan berkembangnya atau meningkatnya pertumbuhan gulma.
Untuk mengetahui efektivitas tanaman penutup tanah W. trilobata
sebagai pengendali gulma pada tanaman utama S. leprosula informasi mengenai
kehadiran jenis gulma atau tumbuhan yang potensial sebagai gulma sangat
diperlukan. Kehadiran gulma pada tiap perlakuan bisa dilihat pada gambar di
bawah ini:

Gambar 2. Kehadiran gulma pada tiap perlakuan
Pada gambar 2 bisa dilihat bahwa gulma lain masih tetap tumbuh pada
tiap perlakuan dengan frekuensi yang bervariasi. Tumbuhan bawah yang
berpotensi sebagai gulma lebih banyak muncul di tempat terbuka dibanding pada
tempat tertutup pada perlakuan yang sama. Hal ini sesuai dengan sifat tumbuhan
yang membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya. Tumbuhan bawah yang
berpotensi sebagai gulma lebih banyak muncul pada perlakuan dengan luasan
tanam 4 m2 yaitu sekitar 28,7%, dibandingkan dengan perlakuan dengan luas
tanam 1 m2. Hal ini berkaitan dengan kondisi tanah maupun intensitas cahaya, di
mana perlakuan tersebut lebih banyak berada di tempat yang terbuka dengan
sedikit naungan. Kecenderungan ini juga ditemukan pada pengamatan W.
trilobata, pada perlakuan dengan jarak tanam 4 m2 pertumbuhannya lebih baik
dibandingkan dengan jarak tanam 1 m2.
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Keberhasilan penelitian ini secara umum bisa diketahui dengan melihat
korelasi antara rerata panjang sulur W. trilobata, tinggi S. leprosula dan
kehadiran gulma pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis korelasi antara panjang sulur W. trilobata , tinggi S. leprosula
dan kehadiran gulma
Correlations
Panjang

Tinggi

Kehadiran

sulur

shorea

gulma

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
Panjangs ulur

**

,884

,438

,004

4406,466

1433,027

1607,115

629,495

204,718

229,588

8

8

8

Pearson Correlation

,321

1

,094

Sig. (2-tailed)

,438

Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N

Tinggi shorea

,321

Sum of Squares and

,826

1433,027

4521,500

172,147

204,718

645,929

24,592

N

8

8

8

Pearson Correlation

**

,094

1

,004

,826

1607,115

172,147

749,634

229,588

24,592

107,091

8

8

8

Cross-products
Covariance

Sig. (2-tailed)
Kehadiran

Sum of Squares and

gulma

Cross-products
Covariance

,884

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa ada korelasi positif antara rerata
panjang sulur terhadap kehadiran gulma. Hal ini justru bermakna kurang baik, di
mana saat pertumbuhan W. trilobata baik ternyata kehadiran gulma di situ juga
meningkat. Jadi penanaman W. trilobata dalam hal ini dikatakan tidak berhasil
untuk mengendalikan gulma. Pertumbuhan W. trilobata dan Kehadiran gulma
kemungkinan lebih dipengaruhi oleh kondisi tanah tempat mereka tumbuh.
Dari hasil analisis korelasi diketahui bahwa tidak ada korelasi antara
pertumbuhan tinggi S. leprosula, pertumbuhan W. trilobata dan kehadiran
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gulma. Hal ini mungkin disebabkan karena penanaman W. trilobata dan
kehadiran gulma tidak menimbulkan persaingan untuk mendapatkan unsur hara
yang dibutuhkan oleh tanaman S. leprosula. Selain itu pembentukan naungan
oleh tanaman S. leprosula belum berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang
diterima oleh tanaman W. trilobata dan tumbuhan bawah lainnya.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan:
1. Pertumbuhan tanaman penutup tanah W. trilobata lebih baik di tempat
terbuka dengan luasan tanam 4 m2.
2. Pertumbuhan S. leprosula masih belum terlalu baik dengan riap diameter
rata-rata tahunan tanaman meranti adalah sebesar 1,21 cm/thn,
sedangkan riap tinggi rata-rata tahunan sebesar 2,16 m/thn.
3. Pertumbuhan W. trilobata sebanding dengan kehadiran gulma, di mana saat
pertumbuhan W. trilobata baik kehadiran gulma juga meningkat
4. Penanaman W. trilobata tidak efektif untuk mengendalikan gulma tanaman
S. Leprosula
b) Rekomendasi:
Hal yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah:
1. Tanaman W. trilobata tidak direkomendasikan sebagai pengendali gulma
karena
2. Perlu dilakukan perlakuan silvikultur yang intensif untuk memacu
pertumbuhan Tanaman S. leprosula
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ABSTRAK

Meranti merah (Shorea leprosula Miq) merupakan salah satu jenis
unggulan untuk ditanam dalam teknik silvikultur intensif (SILIN).
Namun
permasalahan yang sering dijumpai di lapangan adalah adanya serangan rayap
Coptotermes sp yang mengakibatkan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mendapatkan data dan informasi serangan rayap Coptotermes sp pada
tanaman S. leprosula yang ditanam dalam Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)
dengan teknik silvikultur intensif pada kelas umur enam, tujuh dan delapan tahun
dan mengevaluasi hasil pemberantasan rayap pada tanaman S. leprosula dan jenis
lainnya. Metode yang digunakan adalah melakukan pengamatan serangan rayap
pada tanaman S. leprosula umur enam, tujuh dan delapan tahun untuk mengetahui
frekuensi dan intensitas serangan rayap, sedangkan pemberantasan rayap pada
tanaman S. leprosula dan jenis lainnya menggunakan bahan anti rayap (CA dust)
dengan dosis 1 gram dan 5 gram per pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
gejala serangan rayap terjadi pada tanaman umur tujuh dan delapan tahun. Pada
tanaman umur tujuh tahun frekuensi serangannya 2,0% dan intensitas serangan
2,0%, sedangkan pada tanaman umur delapan tahun frekuensi serangan 9,2% dan
intensitas serangannya 8,0%. Pemberantasan rayap pada tanaman S. leprosula dan
jenis lainnya, baik pada tanaman yang terserang berat maupun sarang rayap
menggunakan anti rayap CA dust belum mampu menekan serangan rayap dan
bahkan serangannya cendrung meningkat, hal ini ditandai masih adanya koloni rayap
pada batang pohon dan sarang rayap.
Kata kunci: S. leprosula, frekuensi, intensitas, pemberantasan.
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Permasalahan yang dijumpai pada tanaman S. leprosula adalah adanya
serangan rayap Coptotermes sp yang mengakibatkan kematian.
Rayap
menyerang tanaman S. leprosula yang masih hidup maupun tanaman yang sudah
mati. Serangan rayap diketahui terjadi pada tanaman S. leprosula di beberapa
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lokasi penanaman seperti di sekitar persemaian UUCD, Demplot ITTO, PT
Inhutani I, Batuampar dan KHDTK Sebulu yang ditanam secara monokultur dan
secara campuran (Ngatiman et al., 2009). Disamping itu juga dijumpai
menyerang tanaman S. leprosula umur lima tahun yang ditanam dalam program
PMUMHM dan S. leprosula yang tumbuh secara alami di PT Inhutani II, Pulau
Laut, Kalimantan Selatan (Ngatiman et al., 2012).
Beberapa usaha pengendalian (pencegahan dan pemberantasan) rayap
Coptotermes sp telah dilakukan seperti: pencegahan serangan rayap Coptotermes
sp dengan cara menaburkan insektisida Furadan 3G di sekitar pangkal batang S.
leprosula yang terserang rayap, pemberantasan serangan rayap Coptotermes sp
dengan cara membuat larutan dari jamur Beauveria bassiana dan kemudian
disemprotkan pada batang S. leprosula yang terserang rayap (Ngatiman et al.,
2009). Melakukan pemberantasan rayap dengan cara menyemprot batang
pohon yang terserang rayap dengan menggunakan insektisida berbahan aktif
Endosulfan dan Deltametrin, juga melakukan pemberantasan rayap dengan cara
menebang pohon yang terserang rayap dan mengambil sarang rayap selanjutnya
membakar batang pohon dan sarang rayap tersebut (Ngatiman et al., 2011). Di
samping itu melakukan pemberantasan rayap pada tanaman S. leprosula dan
jenis lainnya menggunakan anti rayap (CA dust) di KHDTK Samboja dan Sebulu
(Ngatiman et al., 2013). Semua kegiatan pengendalian yang telah dilakukan
belum berhasil, terkecuali pemberantasan dengan cara membakar batang pohon
dan sarang rayap cukup menekan perkembangbiakan rayap.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dan untuk
mengantisipasi sejauhmana serangan rayap tersebut, maka dilakukan penelitian
pada tanaman S. leprosula dari tiga kelas umur 6, 7 dan 8 tahun yang ditanam
pada areal Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan teknik silvikultur intensif. Di
samping itu melakukan evaluasi hasil pemberantasan rayap pada tanaman S.
leprosula dan jenis lainnya yang telah dilakukan pada tahun 2013.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi serangan
hama rayap Coptotermes sp pada tanaman S. leprosula umur enam, tujuh
dan delapan tahun dalam Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan teknik
silvikultur intensif dan mengevaluasi hasil pemberantasan rayap Coptotermes
sp pada tanaman S. leprosula dan jenis lainnya.
b) Sasaran
Sasaran penelitian adalah menyediakan data dan informasi serangan rayap
pada tanaman S. leprosula umur enam, tujuh dan delapan tahun dalam
Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan teknik silvikultur intensif dan hasil
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evaluasi pemberantasan hama rayap pada tanaman S. leprosula dan jenis
lainnya.
C. Metode Penelitian
1. Lokasi penelitian
Penelitian serangan rayap Coptotermes sp pada tanaman S. leprosula
umur 6, 7 dan 8 tahun dalam Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan teknik
silvikultur intensif dilakukan di areal hutan PT Suka Jaya Makmur, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan pemberantasan rayap pada
tanaman S. leprosula dilakukan di areal KHDTK Samboja dan LHDTK Sebulu,
Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahan dan alat
Bahan penelitian yang digunakan adalah tanaman jenis S. leprosula
umur 6, 7 dan 8 tahun, patok kayu, label plastik, cat dan CA dust. Alat yang
digunakan adalah galah tinggi 6 m, phiband, meteran, parang, staples,
obeng, kuas dan kamera.
3. Prosedur kerja
3.1. Pengamatan rayap pada berbagai umur tanaman S. leprosula
3.1.1. Melakukan pengamatan pada petak-petak tanam S. leprosula umur 6,
7 dan 8 tahun untuk mengetahui gejala serangan rayap Coptotermes
sp.
3.1.2. Membuat plot penelitian pada tanaman S. leprosula umur 6, 7 dan 8
tahun masing-masing 2 plot secara terpisah dengan luas plot masingmasing satu hektar (ukuran plot 100 m x 100 m) atau satu plot terdiri
dari lima jalur, jarak antar jalur 20 m dan jarak antar tanaman 2,5 m.
Pada setiap plot penelitian dipasang empat patok kayu yang dicat
warna merah.
3.1.3. Penomoran tanaman S. leprosula pada jalur tanam digunakan label
dari plastik yang ditulis nomor pohon, kemudian dipasang pada ajir
dengan cara distaples dan selanjutnya ajir diletakkan di samping
pohon sesuai dengan nomor pohon.
3.1.4. Melakukan pengukuran tinggi dan diameter tanaman S. leprosula.
Pengukuran tinggi menggunakan galah tinggi 6 m, sedangkan
pengukuran diameter setinggi 1,30 cm menggunakan alat ukur
Phiband. Pengukuran tinggi dan diameter dilakukan pada tanaman
yang terserang dan tidak terserang rayap.
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3.1.5. Pengamatan serangan rayap dilakukan secara sensus dan untuk
tanaman S. leprosula yang terserang hama rayap didata berdasarkan
kriteria serangan (Tabel 1). Di samping itu dicatat aktif dan tidaknya
serangan rayap dan juga ketinggian serangan pada batang pohon yang
ditandai adanya kerak tanah.
Tabel 1. Cara menentukan serangan rayap pada setiap pohon
Kondisi pohon
Tidak terserang (tidak ada serangan rayap)
Terserang ringan (bagian pohon yang terserang relatif sempit
ditandai dengan adanya kerak tanah pada batang pohon atau kerak
tanah yang berupa alur-alur pada perakaran dan batang).
Terserang sedang (bagian pohon yang terserang relatif agak luas
ditandai dengan adanya kerak tanah pada batang pohon atau kerak
tanah yang terbentuk dan menutup batang pohon sekitar ½ dari
diameter batang).
Terserang berat (bagian pohon yang terserang relatif luas ditandai
dengan adanya kerak tanah pada batang pohon atau kerak tanah
yang terbentuk dan menutup batang pohon).
Mati (kerak tanah yang terbentuk dan menutupi seluruh batang
pohon dan daun rontok serta tidak ada tanda-tanda kehidupan).
Sumber : Mardji (2003) dimodifikasi

skor
0
1

2

3
4

3.2. Pengamatan sarang rayap pada jalur antara
3.2.1. Melakukan pengamatan sarang rayap yang terdapat pada jalur
antara.
3.2.2. Melakukan pengukuran sarang rayap dan jenis pohon sebagai
inang rayap.
3.2.3. Mengukur jarak antara sarang rayap dengan tanaman S.
leprosula yang terserang rayap.
3.3. Pemberantasan rayap (penelitian lanjutan dari tahun 2013)
3.3.1. Melakukan pengamatan pohon meranti dan jenis pohon lainnya
yang terserang rayap baik yang terdapat dalam plot maupun
yang terdapat di luar plot penelitian.
3.3.2. Pohon meranti dan jenis pohon lainnya dicatat tingkat
serangannya (ringan sampai dengan pohon mati).
3.3.3. Mengaplikasikan bahan anti rayap (CA dust) dengan dosis 1
gram/pohon untuk pohon yang terserang ringan dan dosis 5
gram/pohon untuk pohon yang terserang berat/pohon mati
dan sarang rayap. Aplikasi bahan anti rayap dengan cara
membuat lubang menggunakan alat obeng kecil pada
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batang/sarang rayap dan masukan anti rayap, selanjutnya
lubang ditutup dengan kerak tanah yang terdapat pada
batang/sarang.
Pemberantasan rayap dianggap berhasil
apabila semua koloni rayap yang ada pada batang dan sarang
rayap mengalami kematian.
4. Analisis data
4.1. Frekuensi serangan
Frekuensi serangan (F) dihitung dengan membandingkan jumlah pohon
yang terserang dengan jumlah pohon secara keseluruhan yang diamati;
dinyatakan dalam persen (%) dengan rumus sebagai berikut :
x
F (%) = ——— x 100 (Mardji, 2003)
y
Yang mana :
F = frekuensi serangan (%)
x = jumlah pohon yang terserang (batang)
y = jumlah pohon yang diamati (batang)
4.2. Intensitas serangan
Intensitas serangan (I) dihitung dengan menggunakan rumus menurut
De Guzman (1985) Singh dan Mishra (1992) dimodifikasi Mardji (2000)
sebagai berikut:
x1 y 1 + x2 y 2 + x3 y 3 + x4 y 4
I (%)= ——————————————— x 100
xy4
Yang mana :
x = jumlah pohon yang diamati
x1 = jumlah pohon yang terserang ringan (skor 1)
x2 = Jumlah pohon yang terserang sedang (skor 2)
x3 = jumlah pohon yang terserang berat (skor 3)
x4 = jumlah pohon yang mati
(skor 4)
y1 – y4 = nilai 1 sampai 4 dari masing-masing tanaman yang
menunjukkan gejala dari serangan ringan sampai mati (tidak ada
tanda-tanda kehidupan).
Untuk menggambarkan kondisi tegakan secara keseluruhan di areal
penelitian akibat serangan rayap dapat diketahui berdasarkan kriteria
menurut Mardji (2003) sebagai berikut :
Tabel 2. Cara menentukan kondisi tanaman berdasarkan intensitas serangan
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Intensitas serangan (%)

Kondisi tanaman

0–1

Sehat

>1 – 25

Rusak Ringan

> 25 – 50

Rusak Sedang

> 50 – 75

Rusak Berat

> 75 – 100

Rusak Sangat Berat

D. Hasil Yang Dicapai
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa, jumlah tanaman berkisar 98 sampai
dengan 184 pohon, di mana pada petak 2A/umur 7 tahun jumlah pohon yang
paling rendah dan jumlah pohon tertinggi pada petak 3E/umur 6 tahun. Dari
enam petak tanam S. leprosula yang diamati (petak 1G, 1D, 2A, 3E dan 3B) umur
tanaman delapan, tujuh dan enam tahun, serangan rayap hanya terjadi pada 2
petak saja yaitu petak 1G/umur 8 tahun dan petak 2E/umur 7 tahun, frekuensi
dan intensitas serangan pada petak 1G/umur 8 tahun adalah 9,2 dan 8,0%,
sedangkan frekuensi dan intensitas serangan pada petak 2E/umur 7 tahun
masing-masing adalah 2,0 dan 2,0%. Dengan intensitas serangan 8,0% dan 2,0%,
hal ini berarti kondisi tanaman termasuk rusak ringan.
Tanaman S. leprosula yang terserang rayap berjumlah 15, dimana 13
tanaman mengalami kematian, tanaman yang terserang rayap berdiameter
berkisar 6,2 – 20,0 cm dengan tinggi berkisar 5,5 – 13,8 m dan tinggi serangan
berkisar 0,8 – 6,0 m. Hampir sebagian besar tanaman yang terserang rayap
berdiameter 10 cm ke atas, dan serangannya mengakibatkan kematian,
terkecuali serangan rayap masih berupa alur-alur tanaman masih tetap hidup
(tanaman tidak mengalami kematian). Kematian tanaman S. leprosula akibat
terserang rayap Coptotermes sp. dengan serangan melingkar batang dapat dilihat
pada Gambar 1.
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a
b
Gambar 1. Serangan rayap Coptotermes sp. pada tanaman S. leprosula
a = batang pohon tertutup oleh kerak tanah.
b = tanaman mati, daun pada tajuk kering dan rontok
Dari hasil pengamatan pada petak 1G dan 2E ditemukan adanya
sarang rayap di jalur antara. Sarang rayap di petak 1G, kisaran tinggi 50 –
150 cm, lebar 40 – 91 cm dan jarak dari jalur tanam 5 – 17 m, sedangkan
sarang rayap di petak 2E, kisaran tinggi 30 – 70 cm, lebar 62 – 171 cm dan
jarak dari jalur tanam sekitar 10 m (Gambar 2).

b
a
Gambar 2. Sarang rayap di jalur antara a = sarang rayap di petak 1G,
b = sarang rayap di petak 2E
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Hasil evaluasi pemberantasan rayap Coptotermes sp. pada tanaman S.
leprosula dan jenis lainnya, baik di KHDTK, Samboja maupun di KHDTK, Sebulu belum
berhasil, masih ada koloni rayap yang terdapat pada pohon yang terserang ringan,
berat dan bahkan pada sarang rayap. Sarang rayap di luar plot penelitian di KHDTK,
Samboja dan di KHDTK, Sebulu disajikan pada Gambar 3.

a

b

Gambar 3. Sarang rayap
a = sarang rayap di KHDTK Samboja
b = sarang rayap di KHDTK Sebulu
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
Serangan rayap Coptotermes sp. pada tanaman S. leprosula di PT SJM
mengakibatkan kematian ditandai dengan adanya kerak tanah yang menutupi
kulit batang pohon dengan ketinggian mencapai enam meter dari permukaan
tanah. Serangan rayap menjalar dari satu pohon ke pohon lainnya, hingga
ditemukan pohon yang mati berderet empat pohon. Munculnya serangan rayap
pada tanaman S. leprosula, diduga kondisi lingkungan habitat sekitarnya yang
mendukung seperti banyak tumbuh gulma pada jalur tanam, jalur kurang bersih,
sehingga di sekitar pohon kelembapan tinggi dan mendukung perkembangbiakan
rayap.
Pada jalur antara masih banyak vegetasi pohon dan semak belukar yang
cukup rapat. Kondisi lingkungan seperti ini menyebabkan kelembapan tinggi dan
mendukung perkembangbiakan rayap. Dengan demikian pada jalur antara
ditemukan sarang rayap berupa gundukan tanah. Sarang rayap yang berupa
gundukan tanah di dalamnya terdapat telur, kasta pekerja, kasta prajurit dan
neoten. Neoten sendiri berfungsi sebagai reproduksi suplementer untuk
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memproduksi telur. Adanya sarang rayap berupa gundukan tanah pada jalur
antara tersebut berpengaruh terhadap intensitas serangan tanaman S. leprosula
pada jalur tanam, bahkan dapat dijadikan sebagai indikator bila terjadi serangan
S. leprosula pada jalur tanam, maka akan ditemukan sarang rayap di sekitar jalur
antara tersebut.
Pemberantasan rayap menggunakan anti rayap CA dust belum
memberikan hasil seperti yang diharapkan, karena masih ditemukan koloni rayap
pada pohon yang terserang dan sarang rayap, meskipun sudah satu tahun
setelah aplikasi.
Meskipun kondisi tanaman S. leprosula (petak 1G dan 2E) termasuk rusak
ringan, namun perlu dilakukan tindakan pengendalian dengan cara pemeliharaan
tanaman secara intensif (penebasan gulma dan membersihkan ranting dan
batang pohon yang terdapat pada jalur) sehingga kondisi lingkungan tidak
menjadi lembap yang dapat mendukung perkembangbiakan rayap. Di samping
itu melakukan monitoring tanaman S. leprosula secara periodik, sehingga gejala
serangan rayap secara dini dapat diketahui dan selanjutnya melakukan langkahlangkah pengendalian dengan cara membakar batang pohon S. leprosula yang
terserang rayap dan sarang rayap di tempat yang aman. Karena pada batang
pohon dan sarang rayap tersebut akan ditemukan koloni rayap, dan bila koloni
rayap berkembang biak, maka akan menyerang tanaman yang ada disekitarnya.
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Litbang Hutan Tanaman
Pengelolaan Dipterokarpa
Dr. Tien Wahyuni, S.Hut, MP
Analisis Kelayakan Finansial Pengembangan Usaha
Tanaman Jenis Dipterokarpa
: Dr. Tien Wahyuni, S.Hut, MP

ABSTRAK
Penelitian analisis kelayakan finansial yang mendukung upaya investasi
budidaya tanaman jenis Dipterokarpa berupa kegiatan penanaman kembali pada
lahan hutan yang terdegradasi dilaksanakan pada IUPHHK PT Suka Jaya Makmur
(SJM), Kalimantan Barat dan pada lahan hutan kritis (bekas pertambangan) dalam
kawasan hutan negara dilaksanakan di PT Berau Coal, Kalimantan Timur. Besarnya
biaya pada komponen kegiatan usaha tersebut pada PT SJM meliputi kegiatan
pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman, dan tahapan pemeliharaannya
masih dibawah standard biaya jika diperbandingkan dengan data standard biaya
pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2009, tetapi pada PT Berau Coal memiliki
komponen-komponen kegiatan yang berbeda dan menghasilkan biaya-biaya
kegiatan yang lebih tinggi. Hasil analisis finansial pada PT SJM menunjukkan
bahwa pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa memberikan harapan
keuntungan atau layak diusahakan pada tingkat suku bunga riil 6,78% dengan hasil
NPV ≥ 0, BCR ≥ 1 dan IRR ≥ suku bunga yang digunakan, tetapi tidak layak untuk
kenaikan suku bunga 14%. Analisa sensitivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa
kegiatan pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa pada PT SJM masih
dapat memberikan keuntungan, menghadapi terjadinya perubahan dalam hal
penurunan hasil pendapatan sebesar 30% dan kenaikan suku bunga hingga 8%
sebab memenuhi ketiga kriteria yang dipakai, yaitu NPV ≥ 0, BCR ≥ 1 dan IRR ≥ suku
bunga bank yang digunakan.
Kata kunci: Analisis kelayakan finansial, Dipterokarpa, lahan hutan terdegradasi dan
lahan kritis

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Di samping nilai komersialnya yang tinggi, jenis kayu Dipterokarpa banyak
diminati industri karena kecenderungan homogenitasnya dan jenis yang dominan
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memudahkan operasi penebangan dan pengangkutan, serta produksi per
hektarnya yang tinggi. Selain penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan
kondisi hutan saat ini juga dilakukan kegiatan penanaman pada lahan-lahan
terdegradasi dan lahan kritis dalam kerangka membangun hutan sebagai transisi
menuju hutan tanaman meranti dan menjamin fungsi hutan yang optimal dan
membangun hutan tropis yang lestari dan dinamis. Dalam konteks penelitian ini,
bahwa saat ini kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha jenis-jenis
Dipterokarpa sedang dilakukan oleh sejumlah perusahaan IUPHHK (Izin Usaha
Pengelolaan Hasil Hutan Kayu) dan penanaman kembali pada lahan hutan yang
terdegradasi dan lahan kritis dalam kawasan hutan negara di Kalimantan.
Kegiatan tersebut terdiri dari komponen-komponen kegiatan yang
berhubungan dengan pembiayaan dan investasi. Hal ini tentu akan berpengaruh
terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis kehutanan. Untuk
mengetahui apakah pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa ini layak
atau tidak, tentu diperlukan analisa lebih jauh tentang tingkat keuntungan dan
kelayakan usahanya.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji dan mengetahui
kelayakan finansial, (2) mengidentifikasi dan menilai asumsi-asumsi dasar
yang digunakan dalam analisis finansial yang dilakukan, (3) mengevaluasi
proses dan dasar pengambilan keputusan investor swasta dalam
melakukan investasi dan (4) memperhitungkan semua biaya yang terkait
dalam investasi pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa pada
pengelolaan lahan hutan yang terdegradasi dan lahan kritis dalam kawasan
hutan negara di Kalimantan.
b) Sasaran
Sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Tersedianya rekomendasi terkait kebijakan pengembangan usaha
tanaman jenis Dipterokarpa dari aspek analisis kelayakan finansial.
b. Tersedianya data dan informasi yang detil dan rinci tentang gambaran
aliran kas atau kelayakan (cashflow) yang bersinggungan terhadap para
pelaku pengembangan usaha tanaman Dipterokarpa.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada areal hutan alam produksi di PT. Suka
Jaya Makmur di Kab. Ketapang, prop. Kalimantan Barat dan kawasan hutan
dengan status ijin pinjam pakai PT Berau Coal, Kab. Berau, propinsi Kalimantan
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Timur. Analisis kelayakan finansial tersebut dilakukan melalui pendekatan
sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data input atau output berbagai
faktor dan peubah (variables) utama penyusun biaya yang berpengaruh
terhadap investasi dalam satuan fisiknya.
2. Melakukan survey harga pasar untuk masing-masing variabel.
3. Menaksir biaya pengusahaan hutan dan pendapatannya yang secara khusus
melakukan pengembangan usaha tanaman Dipterokarpa .
4. Menghubungkan antara biaya dengan pendapatan untuk mengetahui taksiran
profitabilitasnya.
5. Kegiatan pengembangan usaha tanaman jenis meranti merupakan kegiatan
investasi yang berjangka panjang, sehingga diasumsikan kenaikan harga dari
input dan output pada bobot yang sama.
6. Mengidentifikasi pilihan-pilihan logis usaha dengan menyusun asumsi-asumsi
logik. Misalnya asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Berapa upah per HOK ? (disesuaikan UMR dari masing-masing propinsi)
b. Menentukan suku bunga yang dipakai untuk menentukan nilai kini dari
biaya dan manfaat. Tingkat suku bunga yang digunakan dalam penelitian
ini didasarkan pada (1) suku bunga riil selisih antara suku bunga nominal
dengan laju inflasi yaitu 6.78% dan (2) pada tingkat suku bunga 14% yang
merupakan tingkat biaya investasi jangka panjang yang diberikan oleh
bank.
c. Daur normal yang digunakan adalah 25 tahun
d. Potensi akhir daur per ha meranti
e. Pendapatan diperoleh dengan mengalikan taksiran output fisik dengan
harga per m3 kayu meranti dalam keadaan berdiri (stumpage value)
7. Mengembangkan perhitungan dalam suatu lembaran kerja (spreadsheet
menggunakan Excel) sehingga memungkinkan melakukan penyesuaian
peubah-peubah secara fleksibel.
8. Melakukan perhitungan NPV, BCR dan IRR. Menganalisa hasil taksiran
profitabilitas finansial dilanjutkan dengan analisis sensitiviitas/kepekaan untuk
menguji kekuatan kegiatan terhadap perubahan yang diperkirakan terjadi.
Hasil analisis perhitungan tersebut kemudian dapat merumuskan
rekomendasi usaha.
D. Hasil Yang Dicapai
1.

Analisa Biaya Pengembangan Usaha Tanaman Jenis Dipterokarpa pada
Lahan Terdegradasi PT. Suka Jaya Makmur
Biaya pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa pada lahanlahan terdegradasi dan lahan kritis, berdasarkan pertimbangan daur
ekonomis jenis meranti selama 25 tahun. Besar biaya pada masing-masing
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komponen kegiatan berdasarkan perbandingan dengan data standard biaya
pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan Permenhut No:
P.26/Menhut-II/2009 adalah sebagai berikut:
1. Biaya pengadaan bibit
Biaya pengadaan bibit jenis tanaman Dipterokarpa per hektar yang
dikeluarkan oleh PT. SJM adalah Rp. 149.485,39,-. Berdasarkan standard
biaya pembangunan HTI per hektar pada Permenhut Nomor:
P.26/Menhut-II/2009, biaya pengadaan bibit tersebut masih di bawah
standard terendah yaitu sebesar Rp. 2.038.200,-. Rendahnya biaya
pengadaan bibit tersebut karena pada lahan terdegradasi seperti bekas
TPN, bekas camp dan bekas lading yang ditinggalkan masyarakat,
penanaman jenis-jenis Dipterokarpa hanya sekitar 10% saja. Selain itu
perusahaan mengelola dan melakukan penghematan pada komponen
kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan pengadaan bibit di persemaian
sendiri dengan jarak yang dekat dengan sumber materi anakan bibit
dalam areal kerja sehingga perusahaan mampu menekan biaya produksi
bibit.
2. Biaya penyiapan lahan dan penanaman
Biaya penyiapan lahan dan penanaman jenis tanaman Dipterokarpa per
hektar pada lahan terdegradasi yang dikeluarkan oleh PT. SJM adalah
Rp. 2.186.985,-. Berdasarkan standard biaya pembangunan HTI per
hektar pada Permenhut Nomor: P.26/Menhut-II/2009, biaya penyiapan
lahan tersebut masih di bawah standard terendah yaitu sebesar Rp.
2.706.500,-. Rendahnya biaya penyiapan lahan tersebut karena
penyiapan lahan dan penanaman dilakukan bersamaan dengan
intensitas 10% per hektarnya, berbeda dengan penyiapan lahan pada
kegiatan HTI yang dilakukan dengan sistem land clearing dan dilakukan
100% pada seluruh arealnya.
3. Biaya pemeliharaan tahun 1, pemeliharaan tahun 3 dan tahun 5
Biaya pemeliharaan tahun 1, pemeliharaan tahun 3 dan tahun 5
terhadap jenis tanaman Dipterokarpa per hektar yang dikeluarkan oleh
PT. SJM (Rp.177.134,-; Rp.133.153,- dan Rp.134.581,-). Berdasarkan
standard biaya pembangunan HTI per hektar pada Permenhut Nomor:
P.26/Menhut-II/2009, biaya pemeliharaan tersebut masih di bawah
standard terendah yaitu masing-masing tahap pemeliharaan sebesar
(Rp. 911.200,-; Rp. 717.700,- dan Rp. 630.000,-). Rendahnya biaya
pemeliharaan tahun 1, pemeliharaan tahun 3 dan tahun 5 jika
dibandingkan dengan standard biaya pada kegiatan pemeliharaan HTI,
karena penanaman jenis-jenis Dipterokarpa hanya 10% dari total jumlah
tanaman yang ditanam dalam luasan 1 hektarnya.
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2. Analisa Finansial Pengembangan Usaha Tanaman Jenis Dipterokarpa pada
PT. Suka Jaya Makmur
Asumsi yang digunakan untuk melakukan analisis finansial di PT.
SJM pada tahun 2014 adalah:
1. Perhitungan biaya dilakukan untuk skala 1 hektar
2. Besar upah per HOK Rp. 60.300,- (mengikuti UMP Kalteng)
3. Panjang daur pengusahaan 25 tahun
4. Harga kayu bulat meranti per m3 dalam kondisi berdiri (stumpage value)
Rp. 1.000.000,5. Menghitung pendapatan: kegiatan produksi dari lahan terdegradasi
hanya untuk jenis-jenis Dipterokarpa dari luasan 1 hektar dengan
asumsi bahwa 40 pohon jenis ini memiliki riap pertumbuhan 1,7
cm/tahun. Selama daur 25 tahun akan tercapai diameter rata-rata
40cm up dan tinggi rata-rata 30 meter sehingga potensi tegakan per
hektar sebesar 602,88 m3. Sementara perkiraan persentase produksi
kayu meranti sebesar 10% (perkiraan minimal dari produksi) sehingga
total taksiran produksi khusus meranti yaitu 60,28 m3/ha. Pendapatan
dihitung dari total taksiran produksi dikali dengan harga kayu bulat
meranti yaitu Rp. 1.000.000,-/m3 sehingga pendapatan/ha adalah Rp.
60.288.000,-.
6. Untuk pembiayaan yang dilakukan dalam satuan kubik (m 3) dikalikan
dengan persentase total produksi kayu meranti.
7. Untuk biaya per ha setiap biaya komponen kegiatan/th dibagi dengan
luas areal penanaman di lahan terdegradasi/tahun.
Tabel 1. Hasil Analisa Finansial Pengembangan Usaha Tanaman Jenis
Dipterokarpa pada PT. Suka Jaya Makmur
Suku Bunga
Suku bunga
Suku bunga
No. Komponen
riil
berlaku
6,78%
14%
PT. Suka Jaya Makmur
1
NPV (Rp)
7.450.560
- 1.400.929
2
BCR
2,74
0,62
3
IRR (%)
9.31
16.53

Kepekaan/Sensitivitas
Pendapatan Suku bunga
turun 30%
moderat
8%
3.942.200
1,92
7,93

4.693.238
2,14
10,53

3. Komponen biaya pada lahan kritis pada PT Berau Coal
Pada kondisi lahan kritis, kegiatan penanaman lebih ditujukan untuk
merehabilitasi kembali lingkungan yang telah rusak baik itu akibat
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penambangan atau kegiatan yang lainnya. Rehabilitasi ini dilakukan dengan
cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan yang rusak akibat
kegiatan penambangan tersebut. Pelaksanaan reklamasi dilakukan sebelum
kegiatan revegetasi dan dapat dilakukan pula secara bersamaan sejauh
dengan kemajuan aktivitas penambangan.
Komponen-komponen biaya yang terjadi pada kegiatan
mengembalikan kondisi lahan bekas tambang siap ditanami dengan tanaman
jenis Dipterokarpa juga turut diperhitungkan. Dalam kegiatan tersebut
ditanam juga jenis-jenis cepat tumbuh (fast growing) non Dipterokarpa,
tetapi pemisahan biayanya juga dihitung dalam skala 1 hektar.
1. Biaya revegetasi
Biaya revegetasi terdiri dari (a) biaya analisa kualitas tanah; (b) biaya
pengadaan bibit; (c) biaya penanaman; (d) biaya perawatan, pemupukan
dan pemeliharaan tanaman. Selain bibit jenis tanaman Dipterokarpa juga
terdapat bibit cover crops dan bibit tanaman pioner. Bibit-bibit dari jenis
pioneer yang dipilih untuk kegiatan revegetasi adalah sengon, kaliandra,
johar, trembesi, ketapang, angsana. Sementara tanaman pokok yang
dipilih adalah jenis-jenis Dipterokarpa, mahoni, gaharu, sungkai, ulin dan
kayu hitam.
2. Biaya penatagunaan dan penyiapan lahan
Biaya penatagunaan dan penyiapan lahan terdiri dari (a) biaya penataan
permukaan tanah; (b) biaya penebaran top soil dan (c) biaya pekerjaan
pengendalian erosi dan pengelolaan air.
Tabel 2. Komponen-komponen biaya kegiatan revegetasi dan penanaman
jenis Dipterokarpa pada PT Berau Coal
No.
A
I
1
2.

3
4
5
6

Pengeluaran (Belanja)
Satuan
Biaya operasional
Biaya Langsung
Analisa kualitas tanah
ha
Pengadaan Bibit (persemaian)
ha
Bibit pioner
ha
Bibit CC
Bibit jenis Dipterokarpa dll
Penatagunaan dan penyiapan lahan
ha
Penanaman
ha
Pemeliharaan tanaman
ha
Perawatan dan pemupukan
ha
Jumlah biaya langsung
ha

Sumber: PT Berau Coal, 2014
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Biaya (Rp/ha)

156.500
1.600.000
5.806.875
5.000.000
152.749.021
28.596.568
5.600.000
2.037.133
301.546.097
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Semua nilai komponen-komponen biaya pada kegiatan revegetasi
pada lahan kritis jauh lebih tinggi dan mahal dari semua kegiatan penanaman
pada berbagai kondisi hutan yang telah diteliti sebelumnya. Diperlukan data
biaya dari hasil produksi jenis tanaman pioner dan fast growing untuk
mendukung penilaian kelayakannya secara finansial.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Hasil analisis finansial pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa di
lahan terdegradasi PT SJM masih mampu memberikan harapan
keuntungan atau layak diusahakan pada tingkat suku bunga riil 6,78%. Hal
ini ditunjukkan dengan hasil NPV ≥ 0, BCR ≥ 1 dan IRR ≥ suku bunga bank
yang digunakan. Sementara pada lahan kristis (bekas tambang) analisa
yang dilakukan pada PT Bearu Coal hanya dibatasi pada analisa biaya
pelaksanaan reklamasi untuk tujuan rehabilitasi dan revegetasi.
2. Analisa sensitivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan
pengembangan usaha tanaman jenis Dipterokarpa hanya pada PT. SJM saja
yang masih dapat memberikan keuntungan menghadapi perubahan dalam
hal penurunan hasil pendapatan sebesar 30% dan kenaikan suku bunga
hingga 8% sebab memenuhi ketiga kriteria yang dipakai, yaitu NPV ≥ 0, BCR
≥ 1 dan IRR ≥ suku bunga bank yang digunakan.
3. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk mendukung perhitungan biaya
kegiatan pengembangan jenis Dipterokarpa merupakan hal yang penting
dan asumsi-asumsi itu diharapkan mendekati nilai sesungguhnya dari
sebuah nilai yang diharapkan. Hal ini untuk membantu meminimalisasi
resiko atas perubahan ekonomi seperti inflasi, perubahan nilai tukar mata
uang, perubahan nilai tingkat suku bunga, penurunan produksi dan
sebagainya.
4. Pengembangan usaha jenis tanaman Dipterokarpa pada lahan hutan
terdegradasi, dari aspek finansial memberikan harapan keuntungan jika
dikelola dengan benar. Perusahaan harus benar-benar mampu melakukan
efisiensi dalam setiap tahapan kegiatannya sehingga dapat menekan biayabiaya langsung, biaya tidak langsung dan investasi. Namun tetap
diperlukan dukungan dari pihak pemerintah dalam upaya-upaya untuk
meningkatkan daya tarik investor dengan memberikan insentif biaya,
deregulasi kebijakan dalam hal rasionalisasi pungutan, kebebasan memilih
jenis dan daur serta jaminan usaha dalam bentuk kepastian hukum dan
keamanan kawasan berusaha.
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Ekologi dan Konservasi Jenis Dipterokarpa di
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: Agus Wahyudi, S. Hut., MSc.

ABSTRAK
Deforestasi dan degradasi hutan telah menyebabkan menurunnya wilayah
sebaran dan keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae di alam. Data sebaran dan
keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae yang terbaru hingga saat ini masih sangat
terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah keanekaragaman jenis,
ekologi, sebaran dan status konservasi jenis-jenis Dipterocarpaceae di Hutan Lindung
Weheadan Taman Nasional Way Kambas. Pengumpulan data keanekaragaman jenis
dan sebaran Dipterocarpaceae dilakukan melalui kegiatan eksplorasi dan studi
pustaka. Pembuatan peta sebaran Dipterocarpaceae berdasarkan spesifikasi habitat.
Penilaian status konservasi Dipterocarpaceae dilakukan dengan menggunakan Extent
of Occurence (EOO) dan Area of Occupancy (AOO). Dari hasil eksplorasi di Hutan
Lindung Wehea, teridentifikasi 29 jenis Dipterocarpaceae, yang terdiri dari 6 marga,
yaitu Anisoptera (2 spesies), Dipterocarpus (2 spesies), Dryobalanops (2 spesies),
Hopea (2 spesies), Parashorea (1 spesies) dan Shorea (20 jenis). Tempat tumbuh
Dipterocarpaceae berada pada area dengan ketinggian 250 – 400 m dari permukaan
laut, topografi datar sampai dengan lereng, curah hujan > 2000 mm/tahun, suhu
antara 25 – 30o C dan kelembaban udara 60 - 75%. Jenis yang memiliki sebaran luas
adalah S. leprosula, S. parvifolia, S. parvistipulata dan S. pinanga. Berdasarkan hasil
eksplorasi di TNWK, dapat teridentifikasi 8 jenis Dipterocarpaceae, yang terdiri dari 5
marga, yaitu Anisoptera (1 spesies), Dipterocarpus (1 spesies), Hopea (1 spesies),
Shorea (4 spesies) dan Vatica (1 spesies). Tempat tumbuh Dipterocarpaceae
merupakan hutan sekunder yang berada pada ketinggian 30 – 60 m dari permukaan
laut, dengan topografi datar, curah hujan > 2000 mm/tahun, suhu udara antara 28 –
33o celcius dan kelembaban udara 60 – 75%. Jenis Dipterocarpaceae yang dominan di
TNWK adalah Dipterocarpus gracilis, Shorea leprosula, Shorea ovalis dan Shorea
parvifolia. Status konservasi 5 jenis Dipterocarpaceae yang memiliki sebarannya
cukup luas yaitu: S. leprosula, S. parvifolia, S. parvistipulata, S. ovalis dan S. pinanga.
Hasil penilaian status konservasi dengan GeoCat menunjukkan bahwa secara EOO
jenis tersebut berstatus resiko rendah, tetapi secara AOO jenis tersebut berstatus
terancam.
Kata kunci : Dipterocarpaceae, Sebaran, Ekologi, Status Konservasi
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RINGKASAN
A. Latar Belakang
Data dan informasi mengenai sebaran, spesifikasi habitat dan
keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae untuk berbagai lokasi hingga saat ini
masih bersifat sangat umum. Referensi mengenai daerah sebaran hanya
disebutkan wilayah secara global, misalnya Borneo, Kalimantan atau Kalimantan
bagian selatan, dan sangat jarang menyebut daerah sebaran secara detail. Pada
tingkat global, status konservasi jenis Dipterocarpaceae saat ini masih mengacu
pada Red List IUCN. Dan berdasarkan IUCN, data-data tersebut masih perlu
diperbarui karena adanya perubahan kondisi hutan yang terus menerus terjadi.
Pada level nasional sendiri, status konservasi jenis-jenis Dipterocarpaceae
terdapat pada PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa. Dengan rentang waktu yang sudah cukup lama sejak ditetapkannya
peraturan pemerintah tersebut, tentu saja banyak jenis yang harus dievaluasi
status konservasinya. Penelitian ekologi dan konservasi jenis Dipterocarpaceae
diharapkan dapat memberikan informasi terbaru tentang karakteristik, spesifikasi
habitat, sebaran dan status konservasi jenis Dipterocarpaceae.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis, ekologi,
sebaran dan status konservasi Dipterocarpaceae di Hutan Lindung Wehea
dan Taman Nasional Way Kambas.
b) Sasaran
1) Tersedianya database keanekaragaman jenis, ekologi dan sebaran
Dipterocarpaceae dari di Hutan Lindung Wehea dan Taman Nasional Way
Kambas.
2) Tersedia informasi status konservasi jenis Dipterocarpaceae di Hutan
Lindung Wehea dan Taman Nasional Way Kambas.
C. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitiandilaksanakan di dualokasi, yaitu Hutan Lindung Wehea
(Kalimantan Timur) dan Taman Nasional Way Kambas (Lampung).
2. Prosedur Kerja
1) Eksplorasi jenis Dipterocarpaceae
Kegiatan eksplorasi dan identifikasi jenis Dipterocarpaceae dilakukan
melalui tahap-tahap sebagai berikut :
a) Melakukan eksplorasi Dipterocarpaceae dengan menggunakan metode
jalur.Penentuan jalur dilakukan dengan mempertimbangkan
perwakilan kondisi geografis yang ada. Pencatatan dilakukan pada
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semua jenis Dipterocarpaceae yang terdapat di sepanjang jalur
pengamatan.
b) Mengumpulkan data botani di lapangan pada saat eksplorasi dengan
mencatat semua informasi botani mulai dari habitus, sosok batang,
kulit, karakter-karakter pada daun yang tidak bisa dilihat apabila daun
sudah kering, bagian perbungaan, buah dan lain-lain. Data diameter
pohon, habitat, ketinggian tempat, titik GPS dan ekologi secara umum
juga akan dicatat.
c) Membuat herbarium untuk bahan identifikasi lebih lanjut.
d) Mengidentifikasi dan menganalisis spesimen herbarium.
2) Mengumpulkan data informasi jenis dan sebaran Dipterocarpaceae
berdasarkan hasil inventarisasi lembaga lain (BKSDA, Taman Nasional,
BPKH, IUPHHK, dll).
3) Membuat peta sebaran jenis Dipterocarpaceae berdasarkan spesifikasi
habitat (iklim, altitudinal, topografi, tanah) menggunakan ArcGis.
4) Penilaian status konservasi
Penilaian terhadap status konservasi dilakukan dengan menggunakan
kriteria Bpada pedoman standar penilaian status konservasi yang
dikeluarkan oleh IUCN. Penentuan kriteria B dilakukan melalui penilaian
extent of occurence (EOO) dan area of occupancy (AOO). EOO merupakan
parameter yang mengukur penyebaran spasial dari jenis tertentu yang
terdapat pada suatu area. EOO mengukur luas poligon yang
menghubungkan titik terluar suatu jenis dengan sudut dalam poligon tidak
lebih dari 180˚. Sedangkan AOO adalah parameter yang mewakili area
yang merupakan habitat yang sesuai yang saat ini ditempati oleh jenis
tertentu (IUCN Standards and Petitions Subcommittee, 2010). Menurut
IUCN, suatu jenis tumbuhan termasuk dalam kategori Critically
endangered bila memiliki luas EOO <100 km2 dan AOO <10 km2, kategori
Endangered bila memiliki luas EOO <5000 km2 dan AOO <500 km2 dan
kategori Vulnerable bila memiliki luas EOO <20.000 km2 dan AOO <2000
km2. EOO dan AOO dikalkulasikan dengan menggunakan Geospatial
Conservation Assessment Tool (GeoCAT) (http//:geocat.kew.org). GeoCAT
merupakan suatu browser berbasis tool yang digunakan untuk
menganalisis kategori Red List IUCN suatu jenis tumbuhan berdasarkan
EOO dan AOO secara cepat.
D. Hasil Yang Dicapai
1. Hutan Lindung Wehea
Eksplorasi, pembuatan transek, pencatatan informasi botani,
identifikasi jenis, pengumpulan sampel herbarium dan penentuan titik GPS
sebaran jenis Dipterocarpaceae di hutan lindung Wehea dilakukan pada 4
(empat) jalur transek, yaitu: a) Jalur 1 (Jalur Ekowisata); b) Jalur 2 (Jalur 4625);
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c) Jalur 3 (Jalur Puspa) dan Jalur 4 (Jalur Air Terjun). Peta eksplorasi tersaji
dalam gambar berikut.

Gambar 1. Peta Eksplorasi di HL Wehea
Sebagian besar lokasi eksplorasi merupakan hutan dataran rendah
Dipterocarpaceae yang kondisinya masih bagus. Lokasi penelitian berada pada
ketinggian 250 – 400 m dari permukaan laut dengan topografi datar sampai
dengan lereng. Pemilihan jalur diusahakan mewakili kondisi umum hutan
lindung Wehea.Suhu udara pada waktu pelaksanaan kegiatan penelitian
berkisar antara 25 – 30 derajat celcius dengan kelembaban udara antara 60 –
75 %. Hasil eksplorasi dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Eksplorasi Jenis Dipterocarpacae di Hutan Lindung Wehea
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No. Nama Jenis

No. Nama Jenis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Anisoptera cf. reticulata
Anisoptera costata
Dipterocarpus confertus
Dipterocarpus stellatus
Dryobalanops lanceolata
Dryobalanops oblongifolia
Hopea dryobalanoides
Hopea sp 1
Parashorea malaanonan
Shorea cf. ochracea
Shorea cf. pauciflora
Shorea johorensis
Shorea lamellata
Shorea leavis
Shorea leprosula

Shorea macrophylla
Shorea macroptera
Shorea mujongensis
Shorea ovalis
Shorea ovalis ssp cericea
Shorea parvifolia
Shorea parvistipulata
Shorea patoiensis
Shorea pinanga
Shorea sp 1 (MK)
Shorea sp 2 (MM besar)
Shorea sp 3 (MM jantung)
Shorea sp 4 (MM)
Shorea sp 5 (MP)
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Dari hasil eksplorasi di HL Wehea, teridentifikasi 29 jenis
Dipterocarpaceae, yang terdiri dari 6 marga, yaitu Anisoptera, Dipterocarpus,
Dryobalanops, Hopea, Shorea dan Parashorea. Marga Shorea (meranti)
memiliki keragaman jenis yang paling tinggi. Terdapat 20 spesies Shorea,
Anisoptera (2 spesies), Dipterocarpus (2 spesies), Dryobalanops (2 spesies),
Hopea (2 spesies)dan Parashorea (1 spesies).Jenis yang memiliki sebaran luasS.
leprosula, S. parvifolia, S. parvistipulata dan S. pinanga. Hal ini sesuai dengan
yang dilaporkan Newman et al. (1999) yang menginformasikan bahwa
penyebaranS. leprosula, S. parvifoliadan S. pinanga tersebar di seluruh pulau
Kalimantan. Diluar marga Shorea, spesies yang memiliki sebaran luas di HL
Wehea adalah Dryobalanops lanceolata.
2. Taman Nasional Kutai
Eksplorasi, pembuatan transek, pencatatan informasi botani, identifikasi
jenis, pengumpulan sampel herbarium dan pengambilan titik GPS sebaran jenis
Dipterocarpaceae di Taman Nasional Way Kambas dilakukan pada 4 (empat)
jalur transek, yaitu: a) Jalur 1 (Sekitar Basecamp Suaka Rhino Sumatera); b)
Jalur 2 (Jalan Ke Way Kanan); c) Jalur 3 (Jalur antara Jalan ke Way Kanan dan
Sebelah Utara Kandang Badak); dan d) Jalur 4 (Log Trail Pos Way Kanan). Peta
eksplorasi di TNWK terlihat di gambar 2.
Sebagian besar lokasi eksplorasi merupakan hutan dataran rendah
Dipterocarpaceae bekas tebangan yang kondisinya masih bagus dan masuk ke
dalam zona konservasi TNWK. Lokasi penelitian berada pada ketinggian 30 – 60
meter dari permukaan laut dengan topografi datar. Pemilihan jalur diusahakan
mewakili kondisi umum TNWK. Suhu udara pada waktu pelaksanaan kegiatan
penelitian berkisar antara 28 – 33 derajat celcius dengan kelembaban udara
antara 60 – 75 %. Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.

Gambar 2. Peta Eksplorasi di TNWK
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 2. Hasil Eksplorasi Dipterocarpaceae di TNWK
Nama Jenis
Anisoptera costata
Dipterocarpus gracilis
Hopea sangal
Shorea leprosula
Shorea ovalis
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia ssp. velutinata
Vatica rassak

Berdasarkan hasil eksplorasi di TNWK, dapat teridentifikasi 8 jenis
Dipterocarpaceae, yang terdiri dari 5 marga, yaitu Anisoptera,
Dipterocarpus,Hopea, Shorea dan Vatica. Terdapat 4 spesies Shorea,
Anisoptera (1 spesies), Dipterocarpus (1 spesies), Hopea (1 spesies) dan Vatica
(1 spesies). Jenis Dipterocarpaceae yang dominan di TNWK adalah
Dipterocarpus gracilis, Shorea leprosula, Shorea ovalisdanShorea parvifolia.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat ditarik beberapa kesimpulan,
yaitu:
1. Hutan Lindung Wehea
a) Dari hasil eksplorasi di HL Wehea, teridentifikasi 29 jenis
Dipterocarpaceae, yang terdiri dari 6 marga, yaitu Anisoptera
(2 spesies), Dipterocarpus (2 spesies), Dryobalanops (2 spesies), Hopea
(2 spesies), Parashorea (1 spesies) dan Shorea (20 jenis).
b) Tempat tumbuh Dipterocarpaceae berada pada area dengan ketinggian
250 – 400 m dari permukaan laut, topografi datar sampai dengan
lereng, curah hujan > 2000 mm/tahun, suhu antara 25 – 30o C dan
kelembaban udara 60 - 75%.
c) Jenis yang memiliki sebaran luas adalah S. leprosula, S. parvifolia, S.
parvistipulata dan S. pinanga.
2. Taman Nasional Way Kambas
a) Berdasarkan hasil eksplorasi di TNWK, dapat teridentifikasi 8 jenis
Dipterocarpaceae, yang terdiri dari 5 marga, yaitu Anisoptera
(1 spesies), Dipterocarpus (1 spesies), Hopea (1 spesies), Shorea (4
spesies) dan Vatica (1 spesies).
b) Tempat tumbuh Dipterocarpaceae merupakan hutan sekunder yang
berada pada ketinggian 30 – 60 m dari permukaan laut, dengan
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c)

topografi datar, curah hujan > 2000 mm/tahun, suhu udara antara 28 –
33o celcius dan kelembaban udara 60 – 75%.
Jenis Dipterocarpaceae yang dominan di TNWK adalah Dipterocarpus
gracilis, Shorea leprosula, Shorea ovalisdanShorea parvifolia.

2. Rekomendasi
Penggunaan peta dengan resolusi yang lebih tinggi dan pengunaan data
tutupan/penggunaan lahan yang selalu diperbaharui sangat penting untuk
memperoleh data sebaran ekologi Dipterocarpaceae yang lebih sesuai.
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Litbang Hutan Tanaman
Pengelolaan Dipterokarpa
Dr. Tien Wahyuni, S. Hut, MP.
Strategi Konservasi Jenis dan Ekosistem di Hutan
Produksi dan Kawasan Konservasi
: Agus Wahyudi, S. Hut, MSc.

ABSTRAK
Meningkatnya deforestasi dan degradasi di hutan produksi dan kawasan
konservasi berdampak langsung terhadap menurunnya populasi Dipterocarpaceae.
Oleh karena itu, upaya konservasi jenis dan ekosistem Dipterocarpaceae perlu segera
dilakukan agar dapat menahan laju kepunahan populasi di alam. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui stakeholders dan peran stakeholder dalam konservasi
jenis dan ekosistem Dipterocarpaceae di hutan produksi dan kawasan konservasi.
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik, kepentingan, masalah dan
potensi dari masing-masing stakeholders. Dari hasil yang diperoleh, stakeholders
yang berperan dalam konservasi dipterokarpa di hutan produksi adalah perusahaan
pemegang ijin eksploitasi, Kementerian Kehutanan (pemerintah pusat), masyarakat
di dalam dan di sekitar kawasan hutan, pemerintah daerah, pemerintah
kelurahan/desa, dan LSM setempat. Untuk kawasan konservasi terdapat beberapa
stakeholder yang berperan, yaitu: Kementerian Kehutanan (pemerintah pusat),
pemerintah daerah, masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan,
perusahaan yang berada di dalam dan sekitar kawasan, lembaga penelitian,
Lembaga Swadaya Masyarakat (lokal dan internasional) dan pers/media. Data dan
informasi yang telah diperoleh tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam
penyusunan strategi konservasi untuk meningkatkan upaya pelestarian
Dipterocarpaceae.
Kata Kunci: Dipterocarpaceae, Strategi Konservasi, Hutan Produksi, Kawasan
Konservasi

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Dipterocarpaceae merupakan famili pohon terpenting yang merupakan
kompenen utama hutan hujan tropis di Indonesia. Akibat pengelolaan hutan yang
tidak lestari dan laju deforestasi yang terus berjalan, populasi jenis-jenis
Dipterocarpaceae yang dulu melimpah, saat ini semakin berkurang. Tidak hanya
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di kawasan hutan produksi, pada kawasan konservasi yang tidak diperbolehkan
untuk ditebang, jenis-jenis Dipterocarpaceae banyak ditebang secara illegal.
Menurut Redlist IUCN (2014),165 jenis Dipterocarpaceae yang terdapat di
Indonesia termasuk dalam redlist dan sebiagian besar diantaranya termasuk
dalam kategori critically endangered (kritis). Pada level nasional, status
perlindungan jenis-jenis Dipterocarpaceae juga sudah ditetapkan melalui PP No.
7 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.692/Kpts-II/1998, meskipun
hanya terbatas pada jenis-jenis tengkawang (Shorea spp.).Mengingat pentingnya
peranan Dipterocarpaceae dari segi ekologi, ekonomi dan sosial, upaya
konservasi untuk jenis dan ekosistem Dipterocarpaceae perlu segera dilakukan
agar populasi di alam tidak semakin berkurang dan menjadi punah. Dengan
banyaknya jenis serta luasnya sebaran Dipterocarpaceae, diperlukan suatu
strategi konservasi untuk meningkatkan upaya pelestarian Dipterocarpaceae di
habitatnya sebagai kerangka kerja yang terpadu, melibatkan semua stakeholders
serta dapat menentukan skala penanganan prioritas.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
a. Mengetahui stakeholders yang berperan dalam pengelolaan ekosistem
hutan Dipterocarpaceae di hutan produksi dan kawasan konservasi.
b. Mengetahui peran stakeholder dalam konservasi Dipterocarpaceae di
hutan produksi dan kawasan konservasi.
b) Sasaran
Tersedianya data dan informasi tentang stakeholders yang berperan dalam
pengelolaan ekosistem hutan Dipterocarpaceae dan peran stakeholders
dalam konservasi Dipterocarpaceae di hutan produksi dan kawasan
konservasi.
C. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian :
PT Balikpapan Forest Industries sebagai representasi hutan produksi dan
Taman Nasional Kutai sebagai representasi kawasan konservasi.
2. Data yang dikumpulkan :
a. Dokumen sejarah pengelolaan hutan produksi dan kawasan konservasi.
b. Dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi dan
kawasan konservasi.
c. Dokumen kegiatan-kegiatan yang terkait dengan konservasi jenis dan
ekosistem Dipterocarpaceae di hutan produksi dan kawasan konservasi.
d. Dokumen yang terkait dengan pemanfaatan jenis Dipterocarpaceae oleh
masyarakat lokal di hutan produksi dan kawasan konservasi.
e. Stakeholder yang berperan dalam konservasi jenis dan ekosistem
Dipterocarpaceae di hutan produksi dan kawasan konservasi.
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f.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan konservasi jenis
dan ekosistem Dipterocarpaceae di hutan produksi dan kawasan
konservasi.
3. Analisis Data :
a) Untuk dokumen dan kebijakan dilakukan dengan analisis isi (content
analysis).
b) Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, dilakukan analisis
stakeholders sebagai berikut (ITTO, 2008):
b.1) Membuat daftar pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap
jenis dan ekosistem Dipterocarpaceae.
b.2) Mengklasifikasikan stakeholders ke dalam kategori-kategori
berikut:
 Stakeholders primer: Pihak-pihak yang sangat tergantung pada
Dipterocarpaceae dan memperoleh keuntungan dan mendapat
dampak langsung dari adanya program konservasi
Dipterocarpaceae.
 Stakeholders sekunder: Pihak-pihak yang dapat memberi
bantuan kepada stakeholders primer.
 Stakeholders tertier: Pihak-pihak yang tidak terlibat atau
memiliki dampak secara langsung pada program konservasi
Dipterocarpaceae, tetapi memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi opini public.
Analisis stakeholders primer, sekunder dan tertier dilakukan
dengan mengidentifikasi:
 Karakteristik: status sosial dan ekonomi, struktur organisasi,
dll.
 Masalah: kebutuhan yang belum terpenuhi, kepentingan,
tujuan.
 Potensi: dukungan sumberdaya, pengetahuan, pengalaman.
 Keterlibatan dalam program konservasi: keuntungan,
dukungan, dll.
D. Hasil Yang Dicapai :
1. Identifikasi dan Analisis Stakeholders di PT BFI
Dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap sejumlah informan
kunci, dapat diketahui bahwa terdapat enam stakeholders yang dapat terlibat
dalam kegiatan konservasi jenis dan ekosistem Dipterokarpa pada
pengelolaan kawasan lindung terutama pada hutan produksi di IUPHHK PT
BFI. Keenam stakeholders tersebut terdiri dari (1) PT BFI, (2) masyarakat
sekitar kawasan, (3) Kementerian Kehutanan (Pemerintah Pusat), (4)
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Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten), (5) Pemerintah kampung/desa
dan (6) LSM setempat.
Tabel 1. Analisis Stakeholders di PT BFI
Kelompok
Stakeholders

Karakteristik

Masalah, kebutuhan, &
kepentingan

Potensi

1) Stakeholders Primer
Kementerian
Kehutanan

Pengelola IUPHHK

Masyarakat sekitar
dalam areal hutan
produksi

150

 Mewakili negara
sebagai pemilik
kawasan.
 Berwenang untuk
membuat aturan main
dalam kawasan hutan
produksi.
 Perencanaan,
operasional
pengelolaan,
pelaporan, monitoring
dan evaluasi
 Memiliki kewenangan
untuk membuat
perencanaan hutan
 Mengimplementasikan
program konservasi di
lapangan

 Membutuhkan kayu
dari jenis Dipterokarpa
untuk pembuatan
tempat tinggal
 Mendapatkan
penghasilan tambahan
dari beberapa jenis
Dipterokarpa

 Konflik kepentingan
dengan perusahaan dan
masyarakat.
 Meningkatkan
penerimaan negara dari
sektor kehutanan.
 Menjaga kelestarian
hutan.
 Penigkatan
kesejahteraan
masyarakat di sekitar
hutan.
 Terbatasnya komunikasi
dengan stakeholders lain.
 Konflik dengan
masyarakat dalam
pemanfaatan SDH.
 Menjaga kelestarian
Dipterokarpa untuk
keberlanjutan produksi.
 Keberadaan jenis
Dipterokarpa di hutan
alam semakin berkurang
 Membuka hutan untuk
berladang
 Kurangnya pengetahuan
tentang pelestarian jenis
Dipterokarpa
 Perlu bantuan dan
dukungan dari
stakeholders lain
 Sumber bahan baku
pembuatan tempat
tinggal dan mata
pencaharian dari jenis
Dipterokarpa dapat
berkelanjutan

 Mengatur
pemanfaatan
SDH.
 Memiliki akses
terhadap
kawasan hutan.

 Memiliki akses
terhadap
kawasan hutan.
 Membantu
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
 Memiliki akses
terhadap
kawasan hutan
 Memiliki
pengetahuan
tradisional
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2) Stakeholders Skunder
Pemda (Provinsi
dan Kabupaten)

Pemerintah
Kampung dan
Badan Perwakilan
Kampung (BPK).

Lembaga
Penelitian

 Pengelolaan kawasan
yang dihuni
masyarakat.
 Peningkatan
pembangunan
ekonomi daerah.
 Berwenang untuk
membuat aturan
daerah (otonomi).
 Lembaga yang
mewakili masyarakat
dalam urusan
pemerintahan.

 Komitmen menjaga
keutuhan kawasan
 Pengelolaan sumberdaya
untuk kemakmuran
rakyat.
 Peningkatan PAD.

 Kebijakan
pengelolaan
sangat
berpengaruh
pada kelestarian
hutan produksi.

 Kelembagaan belum
kuat dan masih bersifat
tradisional.
 Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat kampung.

 Menyediakan referensi
dan rekomendasi
ilmiah pengelolaan
hutan produksi.

 Tidak semua tempat
memiliki permasalahan
yang sama.
 Diperlukan penelitian
yang praktis dan
ekonomis.
 Partisipasi dalam
kegiatan konservasi.

 Kebijakannya
bersama pemda
sangat
berpengaruh
terhadap
keletarian hutan
produksi.
 Penelitian terkait
biodiversitas,
sosial ekonomi
dan
kelembagaan
 Mempunyai SDM
yang handal.
 Mempunyai
pengalaman
melakukan
penelitian di
tempat lain.

3) Stakeholders Tertier
Lembaga Swadaya
Masyarakat /pers

 Mempengaruhi opini
publik terhadap
kegiatan konservasi.

 Tidak punya sumber
dana yang besar untuk
melakukan kegiatan.
 Pendampingan terhadap
masyarakat.
 Mempengaruhi
masyarakat dalam
mendukung program
konservasi.

 Fasilitator
dengan
masyarakat dan
media serta
funding atau
lembaga
internasional
yang
berpengaruh
 Bisa
mempengaruhi
aktor-aktor kunci
dan masyarakat
lokal.
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2) Identifikasi dan Analisis Stakeholders di TNK
Dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap sejumlah informan
kunci, dapat diketahui bahwa terdapat tujuh stakeholders yang dapat terlibat
dalam kegiatan konservasi jenis dan ekosistem Dipterokarpa pada
pengelolaan Taman Nasional Kutai, yaitu: a) Kementerian Kehutanan
(Pemerintah Pusat, TNK); b) Pemerintah Daerah (Provinsi Kalimantan Timur
dan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai
Kartanegara); c) Masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan
TNK; d) Perusahaan yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNK; e)
Lembaga Penelitian f) Lembaga Swadaya Masyarakat (lokal dan
internasional); g) Pers/media
Tabel 2. Analisis Stakeholders di Taman Nasional Kutai
Kelompok
Stakeholders

Karakteristik

1) Stakeholders Primer
Kementerian
 Mewakili negara
Kehutanan (TNK)
sebagai pemilik
kawasan
konservasi.
 Berwenang untuk
membuat aturan
dalam kawasan
konservasi.
 Perencanaan,
operasional
pengelolaan,
pelaporan,
monitoring dan
evaluasi
Pemda (Provinsi
 Pengelolaan
dan Kabupaten)
kawasan yang
dihuni masyarakat.
 Peningkatan
pembangunan
ekonomi daerah.
 Berwenang untuk
membuat aturan
daerah (otonomi).
Masyarakat di
dalam dan di
sekitar kawasan

152

 Membutuhkan
kayu dari jenis
Dipterokarpa

Masalah,
Kebutuhan, &
Kepentingan
 Kolaborasi
pengelolaan TNK
masih lemah,
bermasalah
dalam
pengamanan dan
penegakan
hukum
 Menjaga
kelestarian
hutan.
 Pengelolaan
kawasan berbasis
ekosistem
 Komitmen
menjaga
keutuhan
kawasan
 Pengelolaan
sumberdaya
untuk
kemakmuran
rakyat.
 Peningkatan PAD.
 Keberadaan jenis
Dipterokarpa di
hutan alam

Potensi

 Memiliki SDM
untuk mengelola
kawasan hutan.
 Kebijakan
pengelolaan
sangat
berpengaruh
pada kelestarian
TNK.

 Kebijakan
pengelolaan
sangat
berpengaruh
pada kelestarian
TNK.

 Memiliki akses
terhadap
kawasan hutan
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TNK

semakin
berkurang
 Membuka hutan
untuk berladang
 Kurangnya
pengetahuan.
 Pembangunan
infrastruktur
desa.

 Memiliki
pengetahuan
tradisional.

 Kegiatan
perusahaan
mengganggu
ekosistem di TNK.
 Peningkatan
penerimaan
negara.
 Peningkatan
pembangunan
ekonomi.
 Tidak semua
tempat memiliki
permasalahan
yang sama.
 Diperlukan
penelitian yang
praktis dan
ekonomis.
 Partisipasi dalam
kegiatan
konservasi.

 Komitmen dan
kontribusi
berpengaruh
terhadap
kelestarian TNK
 Pemberdayaan
masyarakat di
dalam dan sekitar
TNK

 Tidak punya sumber
dana yang besar
untuk melakukan
kegiatan.
 Pendampingan
terhadap masyarakat.
 Mempengaruhi
masyarakat dalam
mendukung program
konservasi.

 Fasilitator dengan
masyarakat dan
media serta
funding atau
lembaga
internasional yang
berpengaruh
 Bisa
mempengaruhi
aktor-aktor kunci
dan masyarakat
lokal.

untuk pembuatan
tempat tinggal
 Mendapatkan
penghasilan
tambahan dari
beberapa jenis
Dipterokarpa

2) Stakeholders Sekunder
Perusahaan di
dalam dan sekitar
kawasan TNK

 Pengelolaan SDA
terutama
batubara, minyak
bumi dan
perkebunan sawit.

Lembaga Penelitian

 Menyediakan
referensi dan
rekomendasi
ilmiah pengelolaan
kawasan.

3) Stakeholders Tertier
Lembaga Swadaya
 Mempengaruhi
Masyarakat /pers
opini publik
terhadap
kegiatan
konservasi.

 Penelitian terkait
biodiversitas,
sosial ekonomi
dan kelembagaan
 Mempunyai SDM
yang handal.
 Mempunyai
pengalaman
melakukan
penelitian di
tempat lain.
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat ditarik beberapa kesimpulan,
yaitu:
1. Stakeholders yang berperan dalam pengelolaan ekosistem dan
konservasi Dipterocarpaceae di hutan produksi yaitu perusahaan
pemegang ijin eksploitasi, Kementerian Kehutanan (pemerintah pusat),
masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, pemerintah daerah,
pemerintah kelurahan/desa, dan LSM setempat.
2. Strategi konservasi jenis dan ekosistem Dipterocarpaceae di hutan
produksi dapat dilakukan melalui: penyiapan aturan tentang konservasi
Dipterocarpaceae; penyiapan kegiatan dan tindakan konservasi,
pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,
sosialisasi aturan dan program konservasi dan dukungan hasil penelitian.
3. Stakeholders yang berperan dalam pengelolaan ekosistem dan
konservasi Dipterocarpaceae di kawasan konservasi, yaitu: Kementerian
Kehutanan (pemerintah pusat), pemerintah daerah, masyarakat lokal
yang berada di dalam dan sekitar kawasan, perusahaan yang berada di
dalam dan sekitar kawasan, lembaga penelitian, Lembaga Swadaya
Masyarakat (lokal dan internasional) dan pers/media.
4. Strategi konservasi jenis dan ekosistem Dipterocarpaceae di kawasan
konservasi dilakukan melalui: pemantapan status kawasan, pembaruan
database kondisi Dipterocarpaceae, peningkatan sdm pengelola
keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dataran rendah
Dipterocarpaceae, pengamanan kawasan, pengembangan kerjasama di
bidang konservasi Dipterocarpaceae dan sosialisasi kepada masyarakat.
b) Rekomendasi
Strategi konservasi jenis dan ekosistem dipterokarpa yang akan diterapkan di
hutan produksi dan kawasan konservasi sangat tergantung dengan
karakteristik tapak dan permasalahan yang terkait dengan ancaman terhadap
populasi dan keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae, sehingga setiap area
hutan produksi dan kawasan konservasi memiliki akan strategi konservasi
Dipterocarpaceae yang berbeda antara satu dengan yang lain
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Judul RPI
Koordinator RPI
Judul Kegiatan
Pelaksana Kegiatan

: Litbang Hutan Tanaman
: Pengelolaan Dipterokarpa
: Dr.Tien Wahyuni, S.Hut, MP
: Eksplorasi Sebaran dan Potensi Dipterokarpa
Penghasil Tengkawang dan Minyak Keruing
: Ir. Amiril Saridan,MP

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, sebaran dan asosiasi jenis
pohon penghasil Tengkawang dan minyak keruing. Kegiatan penelitian dilaksanakan
di KHDTK Labanan, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini
digunakan 3 buah plot masing-masing seluas 1 hektar. Untuk asosiasi jenis dibuat
dengan sistem jalur sepanjang 1 km dan lebar kanan-kiri jalur masing-masing 20 m
dibuat sebanyak jalur 3 jalur. Hasil penelitian terdapat 4 jenis pohon penghasil
tengkawang meliputi S. pinanga Scheff, Shorea beccariana Burck, S. macrophylla
Ashton dan S. mecistopteryx Ridl. dengan kerapatan tegakan sebesar 15,67
batang/ha dengan volume tegakan sebesar 29,89 m3/ha. Untuk jenis keruing
tercatat sebanyak 9 jenis dan dari jenis tersebut terdapat sebanyak 3 jenis pohon
yang menghasilkan minyak keruing yaitu Dipterocarpus confertus Sloot., D.
grandiflorus (Blco) Blco dan D.Verrucosus Foxw. Ex. Vsl. Kerapatan tegakan keruing
sebesar 40,67 batang/ha dengan volume tegakan sebesar 60,19 m3/ha. Sebaran jenis
pohon penghasil tengkawang terutama Shorea macrophylla terdapat banyak di
aliran air, sedangkan jenis keruing tumbuh ditempat yang agak tinggi terutama pada
kelerengan curam sampai sangat curam seperti D.acutangulus Vesque, D.stellatus
ssp parvus Ashton, D.confertus Sloot.dan D.verrucosus Foxw. Ex. Vsl. Pada
kelerengan di bawah 25 % jumlah jenis maupun individu yang ditemukan sangat
sedikit. Hasil perhitungan asosiasi jenis pohon penghasil tengkawang terdapat 10
pasangan jenis yang berasosiasi positif dan 14 pasangan jenis yang beroasosiasi
negative. Sedangkan untuk jenis pohon penghasil minyak keruing terdapat 14
pasangan jenis yang berasosiasi positif dan terdapat 1 pasangan jenis yang memiliki
nilai Chi-square test yang berbeda sangat nyata taraf uji 1% maupun 5% yaitu
Dipterocarpus grandiflorus dengan Dipterocarpus acutangulus dengan nilai Chisquare test = 12,22 dengan nilai koefisien asosiasi (c) =0,42.
Kata kunci: Tengkawang, minyak keruing, potensi, sebaran, asosiasi jenis

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Dipterocarpaceae merupakan suku yang terpenting yang tumbuh di
hutan tropis yang menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang
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tinggi. Selain kayu juga dapat menghasilkan produk non kayu (HHBK) yang
berupa buah tengkawang dan minyak keruing yang dapat diolah lebih lanjut
menjadi minyak. Biji tengkawang (Borneo illipe nut) menjadi salah satu HHBK
terpenting sebagai bahan baku minyak lemak nabati yang bernilai tinggi
(Winarni et al.,2005). Di Indonesia terdapat 13 jenis pohon penghasil
tengkawang, di mana 10 jenis di antaranya terdapat di Kalimantan dan 3
lainnya di Sumatera. Lemak tengkawang dapat diolah menjadi minyak
goreng,untuk bahan makanan (coklat), komenstik,sabun margarin dan lilin.
Sedangkan minyak keruing di hasilkan dari marga Dipterocarpus. Minyak keruing
dapat digunakan sebagai bahan obat, aromatik, pelapis tahan air dan tinta
litografis (Yulita, 2002). Pengembangan tengkawang dan minyak keruing sebagai
komoditi hasil HHBK bernilai ekonomi tinggi masih terkendala dengan data dan
informasi mengenai potensi dan sebarannya, terutama di Kalimantan Timur
khususnya di Kabupaten Berau baik keberadaannya maupun manfaatnya. Untuk
mendukung pengembangan tengkawang dan minyak keruing di wilayah ini,
maka diperlukan penelitian mengenai eksplorasi sebaran dan potensi kedua
jenis tersebut , di Kabupaten Berau.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, sebaran dan asosiasi jenis
pohon penghasil tengkawang dan minyak keruing.
b) Sasaran:
Sasaran penelitian ini adalah menyediakan data potensi, sebaran dan asosiasi
jenis pohon penghasil tengkawang dan minyak keruing di KHDTK Labanan,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
C. Metode Penelitian
Untuk mengetahui sebaran dan potensi pohon penghasil tengkawang dan
minyak keruing dilakukan pembuatan plot pengamatan berukuran 100 m x 100 m
(1 ha) dan dibuat sebanyak 3 buah plot penelitian. Dari plot tersebut dibuat
sebanyak 5 jalur penelitian yang berukuran 20 x 100 m (0.2 ha), kemudian dibuat
sub-plot sebanyak 25 buah yang berukuran 20 x 20 m (0.04 ha). Pengamatan
dilakukan terhadap semua pohon penghasil tengkawang dan minyak keruing
yang berdiameter ≥ 10 cm. Data yang dikumpulkan meliputi nama jenis pohon,
diameter pohon, letak posisi pohon dan data topografi. Sedangkan untuk
mengetahui asosiasi jenis pohon penghasil tengkawang dan keruing dilakukan
pembuatan plot penelitian dengan sistem jalur dengan panjang 1 km dan lebar
kanan-kiri jalur masing-masing 20 m yang dibuat secara berselang-seling dengan
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titik awal pada plot pengamatan sebaran dan potensi pohon penghasil
tengkawang dan minyak keruing dan dibuat sebanyak 3 buah jalur pengamatan.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data tool pada program
Microsoft Excel 2007 yang meliputi: 1).Kerapatan dengan limit diameter 10 cm,
2). Volume pohon,3). Sebaran pohon didasarkan atas kelerengan 4). Dominansi
jenis 5). Keragaman jenis dipterokarpa dan 6). Asosiasi Jenis
D. Hasil yang Dicapai
1. Potensi pohon penghasil tengkawang dan minyak keruing
Berdasarkan Hasil analisis data yang telah dilakukan untuk jenis
tengkawang ditemukan empat jenis pohon penghasil tengkawang meliputi:
Shorea beccariana, S. pinanga, S. mecistopteryx dan S. seminis, dengan jumlah
pohon secara keseluruhan sebanyak 23 batang. Kerapatan pohon sebesar 7,67
batang/ha dengan volume tegakan sebesar 17,2304 m3/ha. Variasi jenis di
hutan tropika basah banyak disebabkan adanya interaksi yang kompleks antara
faktor fisik yaitu iklim, kondisi tanah, topografi dan faktor biologi yaitu
dinamika hutan dan proses perkembangan jenis selama pertumbuhannya
(Ashton ,1989). Sist (1996) melaporkan bahwa kekayaan jenis dipterokarpa di
Kabupaten Berau lebih tinggi pada tanah yang mempunyai drainase baik
dengan kelerengan yang sedang dibandingkan tempat-tempat yang
berdrainase jelek dengan kelerengan yang sangat curam. Kekayaan jenis ini ada
hubungannya dengan unsur hara tanah, terutama konsentrasi phospor dan
magnesium.
Berdasarkan hasil indentifikasi jenis terhadap jenis keruing terdapat
sebanyak 9 jenis pohon, dengan jumlah individu pohon sebanyak 122 pohon.
Kerapatan pohon sebesar 40,67 pohon/ha. Terdapat 3 jenis pohon yang
menghasilkan minyak keruing yaitu Dipterocarpus confertus, D. grandiflorus
dan D.verrucosus. Diantara jenis-jenis tersebut Dipterocarpus grandiflorus telah
dikenal sebagai penghasil utama minyak keruing di kawasan Malesia (Shiva dan
Jantan, 1998). Beberapa jenis keruing yang terdapat di lokasi penelitian
merupakan jenis yang endemik, seperti yang dilaporkan Purwaningsih (2004)
yaitu Dipterocarpus stellatus ssp parvus dan D. confertus. Hasil perhitungan
volume tegakan keruing secara keseluruhan diperoleh sebanyak 180,5619 m3
atau rata-rata 60,1870 m3/ha. Besarnya volume tegakan ini bervariasi,
disebabkan karena penyebaran diameter dan jumlah pohon yang ditemukan
dalam plot penelitian berbeda.
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2. Sebaran Jenis
Umumnya Shorea mecistopteryx, S.beccariana dan S. pinanga banyak
ditemukan pada tempat yang agak tinggi di punggung bukit, sedangkan
S.seminis ditemukan di lereng bukit. Jumlah pohon penghasil tengkawang yang
banyak dijumpai di lapangan pada kelas kelerengan > 40 % adalah Shorea
pinanga, S. mecistopteryx, S.mecistopteryx dan S. Seminis dengan jumlah
sebanyak 17 pohon. sedangkan pada kelerengan agak curam sampai curam
ditemukan S.beccariana dan S.pinanga. Sebaran jenis keruing yang didasarkan
pada kelas kelerengan terlihat bahwa jenis keruing banyak terdapat pada
kelerengan sangat curam jenis yang banyak ditemukan antara lain
Dipterocarpus acutangulus, D. grandiflorus, D.verrucosus, D.stellatus ssp parvus
dan D.humeratus. Sedangkan pada kelerengan curam jenis yang banyak
ditemukan yaitu D.acutangulus, D.verrucosus dan D.stellatus ssp parvus.
Weidelt (1996) menyebutkan bahwa sebagian besar jenis-jenis dipterokarpa
lebih menyukai tumbuh pada daerah di atas lereng (upper slopes) dan bukit
(ridges), menyesuaikan topografi dari wilayah hutan hujan Asia. Sedangkan
menurut Newman et al. (1999) bahwa keruing banyak tumbuh pada lahan
pamah dan perbukitan, pada ketinggian < 600 m dpl, umumnya tumbuh
berkelompok dan sebagian kecil tersebar. Sebaran jenis yang didasarkan pada
kelas diameter pohon untuk jenis tengkawang dan keruing, menunjukkan
bahwa kelimpahan individu pohon yang banyak pada kelas diameter > 40 cm.
Pada umumnya pohon keruing dapat disadap untuk menghasilkan minyak
keruing memiliki persyaratan diameter yang besar atau lebih dari 40 cm.
Potensi pohon keruing yang memungkinkan disadap minyaknya sebanyak 16
batang.
3. Dominasi Jenis
Dari hasil perhitungan nilai penting jenis (NPJ), didapatkan 8 jenis
pohon yang dominan atau banyak ditemukan di lokasi penelitian yang memiliki
nilai penting > 5%,seperti tertera pada Gambar 1, dimana jenis Syzygium sp
menempati urutan pertama, yang diikuti oleh Allanthospermum boornensis,
Dipterocarpus acutangulus, Madhuca malaccensis, Lithocarpus sp,
Elateriospermum tapos dan Shorea smithiana.
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Gambar 1. Delapan (8) jenis pohon yang memiliki nilai penting jenis
(NPJ) lebih besar dari 5% di lokasi penelitian di KHDTK Labanan
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
4. Keragaman Jenis
Keragaman jenis yang terdapat di lokasi penelitian ini cukup stabil
berdasarkan index Shannon-Wiener diversity, didapatkan nilai sebesar 3,21
dengan nilai H maximum 3,71 dan kemerataan jenis 0,86. Hal ini menunjukkan
keberadaan jenis dipterokarpa cukup banyak jumlahnya dan merata yaitu
sebanyak 41 jenis yang terdiri dari 7 marga Anisoptera, Cotylelobium,
Dipterocarpus, Hopea, Parashorea, Shorea dan Vatica
5. Asosiasi Jenis
Hasil perhitungan pasangan jenis pohon penghasil tengkawang dengan
8 jenis pohon yang dominan, terdapat 10 pasangan jenis pohon yang
berasosiasi positif yang ditunjukkan dari nilai koefisien asosiasi (c) yang
mempunyai hubungan tidak nyata yang didasarkan pada nilai Chi-square test
yang lebih kecil dari Chi-square tabel, diantaranya adalah Shorea beccariana
dengan Elateriospermum tapos, S.beccariana dengan Lithocarpus sp,
S.beccariana dengan Madhuca malaccensis, S.macrophylla dengan Syzygium
sp, S.pinanga dengan S.atrinervosa dan S.pinanga dengan Syzygium sp.
Pasangan jenis ini berturut-turut memiliki nilai Chi-square test:
0.06;0,02;0,58;1,00;1,42;0,25. Sedangkan yang berasosiasi negative sebanyak
14 pasangan. Hal yang menunjukkan tidak ada hubungan timbal balik yang
saling menguntungkan diantara kedua jenis tersebut, khususnya dalam
pembagian ruang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kompetisi secara
tidak langsung yang akan mempengaruhi terhadap ruang tumbuh, zat hara dan
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cahaya matahari serta unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhannya.
Interaksi antar dua jenis pohon atau lebih dalam menggunakan sumber daya
alam yang persediaannya dalam keadaan kekurangan, dengan demikian
pasangan jenis tersebut tidak menunjukkan adanya toleransi untuk hidup
bersama pada area yang sama atau tidak ada hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan, khususnya dalam pembagian ruang tumbuh.
Sedangkan untuk jenis pohon penghasil minyak keruing terdapat 14
pasangan jenis yang berasosiasi positif dan terdapat 1 pasangan jenis yang
memiliki nilai Chi-square test lebih besar dari t tabel yang berbeda sangat nyata
baik taraf uji 1% yang berarti kedua jenis mempunyai hubungan asosiasi yang
bersifat positif yang saling menguntungkan keberadaan kedua jenis tersebut,
baik dalam hal ruang tumbuh maupun unsur hara dan dalam satu petak ukur
kedua selalu hadir secara bersama yaitu Dipterocarpus grandiflorus dengan
Dipterocarpus acutangulus Chi-square =12,22 dengan nilai koefisien (c)=0,42.
Demikian juga pasangan jenis Dipterocarpus verrucosus dengan
Allanthospermum borneensis memiliki nilai Chi-square =5,48 yang berbeda
nyata pada taraf uji 5% dengan nilai koefisien (c)=0,42 berarti mempunyai
hubungan asosiasi yang positif. Sedangkan 10 pasangan jenis lainnya bersifat
negative. Jenis pohon yang berasosiasi secara positif, akan menghasilkan
hubungan spasial yang positif terhadap pasangannya. Jika pasangan didapatkan
dalam sampling, maka kemungkinan besar akan ditemukan pasangan lainnya
tumbuh di dekatnya, sedangkan asosiasi negative sebaliknya.
D. Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
Pada plot penelitian jenis pohon penghasil tengkawang tercatat sebanyak 4
jenis yang meliputi S. pinanga Scheff, Shorea beccariana Burck, S.
mecistopteryx Ridl dan S.seminis Sloot. Sedangkan untuk jenis keruing
tercatat sebanyak 9 jenis dan terdapat sebanyak 3 jenis pohon yang
menghasilkan minyak keruing yaitu Dipterocarpus confertus Sloot, D.
grandiflorus (Blco) Blco. dan D.verrucosus Foxw. Ex. Vsl.. Penyebaran jenis
pohon penghasil tengkawang tengkawang yang banyak dijumpai di lapangan
pada kelas kelerengan > 40 % adalah Shorea pinanga, S. mecistopteryx,
S.mecistopteryx dan S. Seminis. Sedangkan jenis keruing banyak terdapat
pada kelerengan sangat curam – curam, jenis yang banyak ditemukan antara
lain Dipterocarpus acutangulus, D. grandiflorus, D.verrucosus, D.acutangulus,
D.verrucosus dan D.stellatus ssp parvus. Terdapat 10 pasangan yang
berasosiasi positif dan 1 pasangan yang berasosiasi negatif untuk jenis
tengkawang. Sedangkan untuk jenis keruing yang berasosiasi positif terdapat
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14 pasangan jenis diantaranya Dipterocarpus grandiflorus (Blco) Blco dengan
Dipterocarpus acutangulus Vesque dan Dipterocarpus verrucosus
Foxw.ex.Slooten dengan Allanthospermum borneensis ,sehingga jenis tersebut
memiliki kecenderungan untuk hidup bersama.
2. Rekomendasi
Dari jenis keruing yang dapat menghasilkan minyak keruing perlu dilakukan
penelitian lanjutan untuk mengetahui produktivitas minyak yang dihasilkan
dengan cara berbagai teknik penyadapan untuk pengembangan pengelolaan
jenis keruing, dimasa akan datang. Demikian juga perlu diteliti kandungan
lemak minyak tengkawang yang berasal dari Kabupaten Berau dan perlu
dilakukan budidaya jenis keruing yang menghasil minyak keruing untuk
mendukung penghasilan masyarakat di sekitar hutan.
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Lampiran 1. Jenis Keruing yang menghasilkan minyak

Gambar 1. Dipterocarpus verrucosus

Gambar 2. Dipterocarpus cornutus
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Gambar 3. Dipterocarpus grandiflorus
Gambar 4. Bentuk daun D. grandiflorus

Gambar 4. Bentuk daun D. grandiflorus
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ABSTRAK
Pemanenan buah Tengkawang yang lestari dapat dinikmati oleh masyarakat
bila didukung oleh keberadaan pohon Tengkawang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui potensi, sebaran, tingkat regenerasi dan produksi buah Tengkawang.
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Sintang, Kalimantan
Barat. Kegiatan penelitian meliputi pembuatan plot, inventarisasi tanaman (tingkat
semai, pancang, tiang dan pohon), pengukuran dimensi pohon dan dimensi buah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Tengkawang di ketiga kebun
masyarakat, Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Sintang, Kalimantan Barat masih
memenuhi kriteria potensi hutan yang dapat dilakukan pemanfaatan hasil secara
berkelanjutan dan jenis yang paling banyak dijumpai adalah Shorea macrophylla. S.
macrophylla tersebar pada topografi lembah, lereng dan bukit; S. stenoptera
terdapat pada lembah dan lereng; dan S. beccariana ditemukan hanya di bukit.
Tengkawang banyak tersebar pada kelas diameter 25,1 – 50 cm. Regenerasi
Tengkawang masih kurang dalam rangka menunjang pemanenan buah secara
lestari. Kerapatan jenis tertinggi untuk tingkat semai, pancang dan tiang terdapat
pada jenis S. macrophylla. Produksi buah Tengkawang tertinggi pada pohon di
topografi lembah, kelas diameter 91 – 100 cm, kelas tinggi total 41 – 50 m dan kelas
tajuk 30 – 39.
Kata kunci : Tengkawang, Kalimantan Barat, potensi, sebaran, regenerasi, produksi
buah

RINGKASAN
A.

Latar Belakang
Tengkawang diproduksi terutama di Kalimantan Barat, sehingga
merupakan flora identitas yang menjadi ikon dari provinsi tersebut. BPDAS
Kapuas (2011) melaporkan bahwa daerah penghasil buah Tengkawang di
Kalimantan Barat terdapat di 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Kubu Raya,
Ketapang, Sekadau, Melawi, Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Hasil
pemanfaatannya pun menjadi sumber komoditi yang potensial dalam upaya
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peningkatan pendapatan masyarakat. Riko et al. (2013) menyatakan bahwa
pendapatan masyarakat di Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat dari hasil pemanfaatan Tengkawang pada pemanenan tahun
2008 yaitu pendapatan rata-rata dari pemanfaatan buah Rp
10.812.962,00/KK/panen (dengan harga buah Rp 7.000,00/Kg), batang Rp.
566.769,23/KK/panen (dengan harga kayu Rp 1.340.000,00/m3) dan damar atau
getah Rp 4.700,00/KK/panen (dengan harga damar Rp 1.000,00/Kg).
Masyarakat dapat menikmati hasil pemanenan Tengkawang tersebut bila
didukung oleh keberadaan pohonnya itu sendiri. Permasalahan yang terjadi
adalah populasi Tengkawang di alam semakin berkurang dan adanya konversi
kebun Tengkawang menjadi perkebunan sawit sehingga mengancam
keberadaan pohon penghasil Tengkawang. Dari permasalahan tersebut,
pemanenan biji Tengkawang secara berkelanjutan oleh masyakarat akan
terancam pula. Informasi keberadaan pohon penghasil buah Tengkawang perlu
didukung oleh adanya informasi potensi, sebaran, produksi dan regenerasi
alaminya, sehingga masyarakat dapat terus memanen buah Tengkawang secara
lestari.
B.

Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui level pemanenan
buah Tengkawang yang lestari. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah
untuk mengetahui potensi, sebaran, tingkat regenerasi dan produksi buah
Tengkawang.
b) Sasaran
Sasaran dari penelitian ini adalah tersedianya informasi level pemanenan
buah Tengkawang yang lestari, yang mencakup tersedianya informasi
potensi, sebaran, tingkat regenerasi pohon dan produksi buah Tengkawang
yang dihasilkan.

C.

Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Kalimantan Barat (Desa Penyeladi dan Entuma
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau) dan Kalimantan Timur (PT. Gunung
Gajah Abadi, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur) pada tahun
2012; di Desa Sei Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan Desa
Marugun, Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau pada tahun 2013; di
Desa Marugun, Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dan Desa Gurung
Mali, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada tahun 2014.
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Prosedur penelitian meliputi dua kegiatan yaitu: 1). Pembuatan plot
untuk mengetahui potensi, sebaran dan tingkat regenerasi Tengkawang. Dalam
plot, terdapat subplot yang berukuran 20 m x 20 m dan dilakukan inventarisasi
semua tingkat tanaman Tengkawang (semai, pancang, tiang dan pohon).
Pengukuran diameter, tinggi bebas cabang dan tinggi total dilakukan untuk
tanaman Tengkawang dengan diameter >10 cm. dan 2). Estimasi tingkat
produktivitas buah Tengkawang yang diperoleh dari data dimensi pohon dan
dimensi buahnya. Data dimensi pohon meliputi diameter, tinggi total, lebar
tajuk pohon, jumlah cabang dan jumlah buah/cabang. Data dimensi buah
meliputi panjang, lebar dan berat buah.
D.

Hasil Yang Dicapai
Potensi Tengkawang di kebun masyarakat Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau dalam luasan 0,4 ha berjumlah 10 pohon. Potensi Tengkawang di
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur berjumlah 63 pohon/ha.
Potensi Tengkawang di Desa Sei Mawang, Plot 1 (S. macrophylla dengan
diameter berkisar 30,2-103,8 cm memiliki kerapatan jenis 28 pohon/ha, luas
basal area 9,86 m², dan volume kayu 89,56 m³; S. stenoftera dengan diameter
berkisar 43-100,2 cm memiliki kerapatan jenis 12 pohon/ha, luas basal area 5,46
m² dan volume kayu 52,29 m³) dan di Plot 2 (S. macrophylla dengan diameter
berkisar 60-87 cm, kerapatan jenis 7 pohon/ha, luas basal area 2,5 m², dan
volume kayu 22,87 m³; S. stenoftera dengan diameter berkisar 36 cm, kerapatan
jenis 1 pohon/ha, luas basal area 0,1 m² dan volume kayu 0,9 m³). Potensi di
Desa Marugun, Plot 1 (S. macrophylla dengan diameter berkisar 23,9-98,8 cm,
kerapatan jenis 29 pohon/ha, luas basal area 1,62 m², dan volume kayu 11,76
m³; S. stenoftera dengan diameter berkisar 20,3-103,9 cm, kerapatan jenis 20
pohon/ha, luas basal area 5,8 m² dan volume kayu 44,3 m³) dan Plot 2 (S.
macrophylla dengan diameter berkisar 34,3-92 cm, kerapatan jenis 37
pohon/ha, luas basal area 12,94 m², dan volume kayu 97,65 m³; S. stenoftera
dengan diameter berkisar 21,2-86,7 cm, kerapatan jenis 35 pohon/ha, luas basal
area 9,16 m² dan volume kayu 81,77 m³). Potensi tegakan Tengkawang di desa
Gurung Mali, Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang berjumlah 93
pohon/2,16 ha dengan kerapatan jenis S. macrophylla, S. stenoptera dan S.
beccariana masing-masing sebesar 28,70, 12,96 dan 1,39 pohon/ha. Potensi
tegakan Tengkawang dari luas bidang dasar dan volume kayu di desa tersebut
yaitu 0,29 m2 dan 2,67 m3. S. macrophylla, S. stenoptera, dan S. beccariana
memiliki rataan luas bidang dasar (0,25, 0,36, 0,26) m2 dan volume kayu (1,75,
2,49, 2,66) m3.
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Sebaran Tengkawang di Desa Penyeladi, Entuma dan Sei Mawang,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan Desa Marugun, Kecamatan Nanga
Taman Kabupaten Sekadau menyebar secara acak dan merata di pinggir sungai
dengan karakter topografi landai dan datar. Tengkawang di desa Tempunak
tersebar pada topografi datar sampai bukit. S. macrophylla tersebar pada
lembah (28 pohon atau 30,11%), lereng (28 pohon atau 30,11%) dan bukit (6
pohon atau 6,45%); S. stenoptera terdapat pada lembah dan lereng dengan
jumlah masing-masing 14 pohon (15,05%); dan S. beccariana ditemukan hanya
di bukit dengan jumlah 3 pohon (3,22%). Tengkawang di topografi ini tersebar
pada kelas diameter <25 cm (12 pohon), kelas diameter 25,1 – 50 cm (42
pohon), kelas diameter 50,1 – 75 cm (27 pohon), kelas diameter 75,1 – 100 cm
(5 pohon) dan kelas diameter >100 cm (7 pohon).
Regenerasi Tengkawang di kebun milik masyarakat Desa Penyeladi dan
Entuma per0,4 ha untuk tingkat semai (66,06%) dan pancang (18,35%). Di hutan
PT. GGA perhektar untuk tingkat semai (28,35%) dan pancang (31,5%).
Regenerasi Tengkawang di Desa Sei Mawang, Plot 1 (semai 15 batang/ha atau
24,59%, pancang 6 batang/ha atau 9,8%) dan di Plot 2 (semai 12 batang/ha atau
48%, pancang 5 batang/ha atau 20%). Regenerasi di Desa Marugun, Plot 1
(semai 15 batang/ha atau 24,59%, pancang 6 batang/ha atau 9,8%) dan di Plot 2
(semai 12 batang/ha atau 48%, pancang 5 batang/ha atau 20%). Regenerasi
Tengkawang di Desa Tempunak pada luasan 2,16 ha yaitu untuk tingkat semai,
pancang dan tiang dari jenis Shorea macrophylla masing-masing berjumlah
383,103 dan 6 individu; dan jenis Shorea stenoptera masing-masing berjumlah
14, 6 dan 3 individu.
Buah Tengkawang di Desa Penyeladi dan Desa Entuma, Kabupaten
Sanggau memiliki dimensi buah yaitu rataan diameter sebesar 4,48 cm, panjang
sebesar 7,13 cm dan berat sebesar 85,21 g. Produksi buah Tengkawang yang
dihasilkan sebesar 206,14 Kg/pohon dengan potensi minyak sebesar 19,63
liter/pohon. Kualita minyak Tengkawang yang dihasilkan memiliki indeks bias
1,46, titik leleh 34oC, berat jenis 0,85, asam lemak bebas (FFA) 1,36, bilangan iod
12,61 dan bilangan penyabunan 187,05. Dimensi buah Tengkawang di Desa
Marugun, Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau memiliki panjang 41,35
– 65,58 mm dan lebar 28,38 – 42,52 mm. Berat buah bila dengan sayap dan kulit
berkisar antara 24,55 – 86,69 g, berat buah bila dengan kulit saja 21,67 – 79 g
dan berat buah bila tanpa (sayap dan kulit) 16,25 – 66,11 g. Jumlah buah per
pohon berkisar antara 2970 – 14.256 buah. Produksi buah Tengkawang yang
dihasilkan berkisar antara 73 – 989 kg. Produksi buah Tengkawang tertinggi di
lembah sebesar 803 kg/pohon terdapat pada pohon dengan kelas diameter 91 –
100 cm, kelas tinggi total 41 – 50 m dan kelas tajuk 30 – 39 m; produksi buah
Tengkawang tertinggi di lereng sebesar 347 kg/pohon terdapat pada pohon
dengan kelas diameter 101 – 110 cm, kelas tinggi total 41 – 50 m dan kelas tajuk
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20 – 29 m; dan produksi buah Tengkawang tertinggi di bukit sebesar 334
kg/pohon terdapat pada pohon dengan kelas diameter 101 – 110 cm, kelas
tinggi total 31 – 40 m dan kelas tajuk 30 – 39 m.
E.

Kesimpulan dan Saran
a) Kesimpulan
Potensi Tengkawang di ketiga kebun masyarakat, Kabupaten Sanggau,
Sekadau dan Sintang, Kalimantan Barat masih memenuhi kriteria potensi
hutan yang dapat dilakukan pemanfaatan hasil secara berkelanjutan dan
jenis yang paling banyak dijumpai adalah S. macrophylla. S. macrophylla
tersebar pada topografi lembah, lereng dan bukit; S. stenoptera terdapat
pada lembah dan lereng; dan S. beccariana ditemukan hanya di bukit.
Tengkawang banyak tersebar pada kelas diameter 25,1 – 50 cm. Regenerasi
Tengkawang masih kurang dalam rangka menunjang pemanenan buah
secara lestari. Kerapatan jenis tertinggi untuk tingkat semai, pancang dan
tiang terdapat pada jenis S. macrophylla. Produksi buah Tengkawang
tertinggi pada pohon di topografi lembah, kelas diameter 91 – 100 cm, kelas
tinggi total 41 – 50 m dan kelas tajuk 30 – 39.
b) Saran
Beberapa saran yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1) Masyarakat
perlu terus didukung untuk menjaga dan mempertahankan kebun
Tengkawang agar generasi selanjutnya masih dapat menikmati manfaatnya
secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan; 2) Perlu adanya
upaya pemeliharaan permudaan tegakan Tengkawang dan pengamatan
ulang setelah 1 tahun penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi
tanaman tingkat semai, pancang dan tiang dalam hal mendukung regenerasi
Tengkawang; 3) Pemerintah perlu mendukung dan membantu pemasaran
buah Tengkawang atau meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
pengolahan buah Tengkawang lebih lanjut; dan 4) Perlu lebih menyisakan
hasil produksi untuk regenerasi selanjutnya.
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Lampiran

:

(b)
(a)

(c)
Gambar 1. Bentuk daun dari semai S. macrophylla (a), S. beccariana (b) dan
S. stenoptera (c).
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Litbang Hutan Tanaman
Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Dr. Ir. Budi Leksono, MP
Populasi Dasar Untuk Kayu Pertukangan Daur
Menengah Jenis Shorea leprosula
Ir. Massofian Noor

ABTRAKS
Penelitian Populasi Dasar untuk kayu pertukangan daur mengah jenis Shorea
leprosula di laksanakan di areal KHDTK Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Jenis Shorea leprosula ini berasal dari provenan
asal Kalimantan Timur yaitu Gunung Lumut dan PT ITCIku, Kalbar yaitu Gunung
Bunga dan Kateng yaitu Bukit Baka. Metoda yang dipergunakan dalam kegiatan
penelitian ini mempergunakan metode deskriptif. Hasil yang diperoleh Shorea
leprosula asal provenan Kaltim yaitu Gunung Lumut mempunyai pertumbuhan
tanaman terbaik jika dibandingkan dengan Shorea leprosula asal provenan lainnya
dengan persentase hidup sebesar 48 %. Kemudian diikuti oleh provenan asal Kalbar
dengan persentase hidup sebesar 25,60 %, provenan asal Kalteng yaitu Bukit Baka
dengan persentase hidup sebesar 9,40 % dan persentase hidup terkecil adalah Shorea
leprosula asal Provenan Kalimantan Timur yaitu PT ITCIKu dengan persentase hidup
sebesar 0 %. Faktor lingkungan terutama iklim mikro terutama intensitas cahaya,
curah hujan dan suhu tanah sangat mempengaruhi karakteristik tanaman Shorea
leprosula di lapangan.
Kata Kunci: Shorea leprosula, karakteristik dan pertumbuhan.

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Hutan di Indonesia mengalami penyusutan setiap tahunnya. Kementerian
Kehutanan mencatat kerusakan hutan hingga tahun 2009 mencapai lebih dari
1,08 juta hektar per tahun. Data kerusakan hutan sebelumnya yang mencapai
lebih dari 2 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan tersebut berdampak negative
terhadap produksi kayu, karena pasokan kayu untuk bahan baku industri akan
lengalami penurunan. Untuk mengatasi semakin menurunnya kemampuan
produksi hutan tanaman merupakan salah satu alternative yang dapat dilakukan.
Terkait dengan hal tersebut maka ketersediaan benih unggul untuk
membangun hutan tanaman dengan produktivitas tinggi sangat diperlukan.
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Untuk mendukung program tersebut maka pemuliaan tanaman penghasil kayu
pertukangan dengan daur menengah dilakukan. Sebagai implementasinya akan
dilakukan penelitian penuliaan pada salah satu jenis unggulan dari family
Dipterocarpaceae yang menghasilkan kayu pertukangan, yaitu Shorea leprosula
dari kelompok meranti merah. Jenis meranti merah saat ini diklasifikasikan
kedalam jenis tanaman terancam punah menurut Internasional Union for
Conservation Nature Resource (IUCN) 2009. Hal ini yang mendasari bahwa
diperlukan usaha penyelamatan genetik dengan cara membangun populasi dasar
jenis meranti merah dari berbagai lokasi pertumbuhan alaminya.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi populasi
dasar untuk kayu pertukangan daur menengah jenis shorea leprosula.
b) Sasaran
Sasaran adalah terbentuknya pengbangunan plot untuk kayu pertukangan
daur menengah jenis Shorea leprosula.
C. Hasil-hasil Penelitian
Hasil pengukuran tinggi dan diameter pada populasi dasar untuk kayu
pertukangan daur menengah jenis Shorea leprosula di areal hutan KHDTK
Labahan Tahun 2014 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Rataan pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman jenis Shorea
leprosula pada umur 1-48 bulan (4 tahun).
Provenan
Gunung Bunga
(Kalbar)
Gunung Lumut
(Kaltim)
Kenangan
PT ITCIKu
Bukit Baka
(Kalteng)
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Parameter
Tinggi (cm)
Diameter(cm)
Hidup(%)
Tinggi(cm)
Diameter (cm)
Hidup (%)
Tinggi (cm)
Diameter
Hidup (%)
Tinggi (cm)
Diameter (cm)
Hidup (%)

1 Bln
65,05
0,50
89,30
45,29
0,36
81,54
46,20
0,40
94,85
33,95
0,33
74,94

5 Bln
69,95
0,56
76,75
56,73
0,40
66,67
51,95
0,45
80,99
46,09
0,38
58,71

12 Bln
76,72
0,64
53,12
60,02
0,55
56,00
69,85
0,55
70,40
59,35
0,50
33,50

21 Bln
86,76
0,69
50,40
71,35
0,58
54,75
74,64
0,59
65,50
69,40
0,55
26,75

28 Bln
94,20
0,74
46,75
81,15
0,64
52,75
78,40
0,64
55,75
78,40
0,74
14,50

48 Bln
98,40
0,85
25,60
95,60
0,84
48,40
84,50
0,86
9,40
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Hasil pengukuran karakteristik morfologi tanaman Shorea leprosula pada plot
pengamatan populasi dasar kayu pertukangan daurr menengah diperlihatkan
pada Tabel 2 berikut di bawah ini:
Tabel 2.

Karakteristik morfologi daun (Panjang daun,lebar daun, jumlah daun
dan cabang) pada tanaman Shorea leprosula pada umur 48 bulan (4
tahun).

Populasi

Bentu Daun

Gunung Bunga
(kalbar)
PT ITCIKu (Kaltim)
Bukit Baka (Kalteng)
Gunung Lumut
(Kaltim)

Lonjong
sampai bulat
Lonjong
sampai bulat
Lonjong
sampai bulat
Lonjong
sampai bulat

Rataan
Lebar Daun
0,1-17,50
cm
3,5 – 18,40
cm
2 – 21 cm

Rataan
Panjang
Daun
1,1 – 7,50
cm
-

Rataan
Cabang
4

Rataan
Jumlah
Daun
1-25

-

-

1,2 – 5,4 cm

6

1 - 48

1 – 7,9 cm

8

1-65

Hasil pengukuran iklim mikro pada tanaman Shorea leprosula pada plot
pengamatan populasi dasar kayu pertukangan daur menengah diperlihatkan
pada Tabel 3 berikut di bawah ini:
Tabel 3.

Hasil pengukuran iklim mikro pada plot tanaman Shorea leprosula
pada tahun 2014.

N0.

1.

Curah
Hujan
112,30
mm/tahun

Temperatur
Udara
34 °C

Iklim Mikro
Intensitas Kelembaban
Cahaya
Udara
10-30 %
72 °C

Temperatur
Tanah
25,50°C

pH
Tanah
5-6

Pada Tabel 1 tersebut di atas untuk tinggi rataan tanaman Shorea
leprosula pada berbagai provenan adalah sebesar 92,83 cm dengan rataan
diameter adalah sebesar 0,85 dan persentase hidup rataan adalah sebesar 27,71
%. Dengan pertambahan tinggi rataan adalah 6,53 cm. Tanaman Shorea
leprosula asal Kalimantan Timur (Gunung Lumut) mempunyai pertumbuhan yang
terbaik jika dibandingkan dengan provenan lainnya dengan persentase hidup
sebesar 48 %, kemudian disusul provenan asal Gunung bunga (Kalbar) sebesar
25,60 %, Bukit baka (Kalteng) sebesar sebesar 9,40 % dan terkecil asal Kaltim ( PT
ITCIKu) sebesar 0 %.
Pada Tabel 2. Karakteristik morfologi daun pada anakan Shorea leprosula
sangat dipengaruhui oleh faktor lingkungan terutama intensitas cahaya dan
temperatur tanah. Intensitas cahaya pada plot pengamatan populasi dasar jenis
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kayu pertukangan diperoleh sebesar 10-30 % dan temperatur tanah diperoleh
sebesar 25,50 °C , hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman anakan
Shorea leprosula, jenis Shorea leprosula adalah tanaman semi toleran, dimana
pada waktu masih kecil sangat memerlukan naungan, setelah itu jenis Shorea
leprosula memerlukan cahaya penuh.
Pada plot populasi dasar kayu
pertukangan daur menengah jenis Shorea leprosula pada mulanya intensitas
cahaya dan temperatur tanah masih stabil dan terkontro dengan baik pada umur
5 bulan setelah penanaman dengan persentase hidup cukup tinggi yaitu rata-rata
sebesar 80,16 % dan untuk seterusnya intensitas cahaya dan temperatur tanah
tidak terkontrol lagi dan seharusnya dilakukan pembukaan tajuk atau jalur harus
semakin melebar atau terbuka dan terlihat pada Tabel 3 intensitas cahaya hanya
10-30 % dan temperatur tanah 25,50 C dimana tanaman banyak mengalami
kematian terlihat dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Hal ini seperti
dikemukakan oleh (Noor,1989) bahwa penanaman anakan Shorea polyandra di
bawah tegakan hutan alam dengan intensitas 15-20 % dimana pertumbuhan
anakan seakan-akan terhenti dengan persentase hidupnya semakin menurun.
Dikemukakan lebih lanjut oleh (Noor, 1989) bahwa temperatur tanah pada 2525,50 °C perkembangan mikroorganisme atau mikoriza tidak berkembang
dengan baik, kecuali 26-30 °C sangat efektik sekali dan lebih dari 30 °C ke atas
maka tanaman akan mati.
Selain faktor-faktor tersebut di atas adalah curah hujan, dimana curah
hujan sangat dibutuhkan oleh makluk hidup dan tanaman untuk kelangsungan
hidupnya. Curah hujan yang terdapat sepanjang tahun 2014 hanya sebesar 9,33
mm/tahun, hal ini menunjukkan pada situasi musim kering yang panjang, dan
banyak ditemukan anakan Shorea leprosula yang mati akibat kekeringan.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
a) Kesimpulan
1. Provenan asal Kalimantan Timur (Gunung Lumut) mempunyai persentase
hidup terbaik jika dibandingkan dengan provenan asal lainnya dengan
persentase hidup sebesar 48 % kemudian disusul oleh provenan asal
Kalbar (Gunung Bunga) dengan persentase hidup sebesar 25,60 %,
provenan asal Kalteng (Bukit Baka) dengan persentase hidup sebesar
9,40 % dan terkecil provenan asal Kaltim (PT ITCIKu) dengan persentase
hidup 0 %.
2. Pengaruh iklim mikro terutama intensitas cahaya, temperature tanah,
curah hujan sangat mempengaruhi karakteristik dan pertumbuhan
anakan Shorea leprosula
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b) Saran
Propenan asal Kalimantan Timur (Gunung Lumut) jenis Shorea leprosula
mempunyai pertumbuhan dan persentase hidup terbaik serta dapat bertahan
hidup pada tanah yang kurang baik.

175

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

E. Lampiran dokumentasi

Gambar 1. Kondisi hutan pada plot pengamatan

Gambar 2. Kondisi anakan S.leprosula tertekan

Gambar 3. Anakan S.leprosula tumbuh normal
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Gambar 4. Anakan dapat hidup dengan adanya rumpang

Gambar 5. Pengukuran iklim mikro di dalam plot

Gambar 6. Pembuatan batas plot pengamatan

177

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

178

Program
Judul RPI
Koordinator RPI
Judul Kegiatan
Pelaksana Kegiatan

:
:
:
:

Litbang Hutan Tanaman
Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan
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: Deddy Dwi Nur Cahyono, S. Hut

ABSTRAK
Produktivitas jenis Shorea leprosula masih rendah yang disebabkan kurang
memperhatikan asal usul benih yang ditanam. Untuk mengoptimalkan produksi
dan kualitas kayu pertukangan yang dihasilkan dari hutan tanaman dan
pengusahaan yang berkelanjutan, diperlukan kegiatan pemuliaan dari jenis
tersebut. Penelitian pemuliaan yang dilakukan adalah uji klon dari individuindividu yang mempunyai heterozigositas tinggi. Tujuannya untuk menghasilkan
klon terbaik dalam waktu yang lebih cepat dengan seleksi pohon induk pada
tingkat anakan. Kegiatan pada tahun 2014 adalah memperbanyak materi
vegetatif dari tanaman induk (ortet) yang diseleksi berdasarkan pertumbuhan
semai dan heterozigositasnya. Disamping itu juga menyiapkan materi uji klon dan
mempelajari respon dari setiap ortetdalam kemampuan bertunas dan berakar
padakebun pangkasan (multiplication garden). Rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 faktor yaitu heterozigositas dan
populasi. Heterozigositas terdiri dari 3 aras yaitu ortet heterozigot, homozigot dan
ortet yang tidak diuji. Faktor populasi terdiri dari 6 populasi yaitu populasi Carita,
Gunung Bunga, Gunung Lumut, Kenangan, Bukit Baka dan Sungai Runtin. Pada
kebun pangkasan dipilih secara acak ortet yang termasuk dalam kategori
heterozigot, homozigot dan ortet yang tidak diuji. Masing-masing populasi
diambil 2 tanaman yang diulang sebanyak 5 kali. Hasil pada tahun 2014 meliputi,
kemampuan total produksi stek selama 3 tahun dari 180 ortet kebun pangkasan
mencapai 5.892 buah. Persen berakar ramet antara 28,84%-84,13%. Populasi
Gunung Bunga dan Sungai Runtin merupakan populasi dengan produksi stek
terbanyak, sementara itu populasi Carita merupakan populasi dengan persen
berakar terbaik.
Kata kunci : populasi, pemuliaan, Shorea leprosula, produksi stek, kemampuan
berakar

Ringkasan Hasil Penelitian 2014
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Shorea leprosula merupakan salah satu jenis dari famili Dipterocarpaceae
yang tergolong cepat tumbuh dengan riap tinggi sehingga memiliki potensi untuk
pengembangan hutan tanaman. Produktivitasnya masih rendah serta belum
mampu memenuhi permintaan kayu yang semakin lama semakin meningkat. Hal
ini disebabkan kurang memperhatikan penggunaan benih/bibit unggul dalam
pembangunan hutan. Terkait dengan hal tersebut, maka program pemuliaan
jenis S. leprosula untuk menghasilkan sumber benih unggulsesuai dengan materi
yang tersedia dan kualitas yang diinginkan sangat diperlukan.
Terdapat beberapa kendala untuk produksi masal jenis S. leprosula jika
menggunakan perbanyakan generatif. Hal ini karena periode pembungaannya
tidak setiap tahun (Ashton et al., 1998) dan benih tidak dapat disimpan dalam
waktu yang lama (rekalsitran) (Sasaki, 1980). Salah satu alternatif yang dapat
digunakan adalah dengan membangun sumber benih berupa kebun pangkas
untuk dilakukan perbanyakan vegetatif stek pucuk. Kebun pangkas dapat
menyediakan tunas-tunas ortothrop (tunas yang tumbuh vertikal) dan selalu
muda (juvenil) sebagai bahan stek berkualitas (Leppe dan Smits, 1988). Dengan
sistim pemangkasan bergulir, kebun pangkas dapat memproduksi stek secara
masal dan kontinyu (Subiakto et al., 2007).
Pembangunan kebun pangkas jenis S. leprosula akan dilakukan dalam
beberapa tahapan. Tahapan tersebut mencakup 1) eksplorasi dan pengumpulan
materi genetik, 2) pembibitan dan pemeliharaan di persemaian, 3) seleksi bibit
terbaik berdasarkan pertumbuhannya dan pembangunan kebun pangkasan, 4)
seleksi berdasarkan analisis DNA (heterozigositas) 5) perbanyakan materi
vegetatif, 6) uji klon di lapangan serta 7) pembangunan kebun pangkas hasil
evaluasi uji klon.
Terkait dengan tahapan tersebut di atas, maka dalam rangka
mempersiapkan materi untuk uji klon, pada tahun 2014 ini dilakukan
perbanyakan materi vegetatif pada kebun pangkasan. Perbanyakan dilakukan
terhadap individu-individu yang mempunyai heterozigositas tinggi hasil uji
DNA.Pembiakan vegetatif yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah stek
pucuk dengan KOFFCO system (Sakai dan Subiakto, 2007).
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Mendapatkan materi genetik dari hasil perbanyakan vegetatif.
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b. Mendapatkan data keragaman genetik terhadap perbanyakan vegetatif
tingkat persemaian.
c. Mendapatkan bibit untuk uji klon.
b) Sasaran:
Sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya materi genetik jenis S. leprosula dari perbanyakan vegetatif
pada kebun pangkasan.
b. Tersedianya data keragaman genetik dari perbanyakan vegetatif tingkat
persemaian.
c. Tersedianya bibit jenis S. leprosula dari perbanyakan vegetatif pada kebun
pangkasan untuk uji klon.
C. Metode Penelitian
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2
faktor yaitu perbedaan heterozigositas dan populasi. Faktor heterozigositas
terdiri dari 3 aras yaitu ortet heterozigot, homozigot dan ortet yang tidak diuji.
Faktor populasi terdiri dari 6 populasi yaitu populasi Carita, Gunung Bunga,
Gunung Lumut, Kenangan, Bukit Baka dan Sungai Runtin. Pada kebun pangkasan
dipilih secara acak ortet yang termasuk dalam kategori heterozigot, homozigot
dan ortet yang tidak diuji. Masing-masing populasi diambil 2 tanaman yang
diulang sebanyak 5 kali, sehingga keseluruhan objek pengamatan berjumlah 180
tanaman.
Parameter yang diamati adalah produksi stek (kemampuan bertunas
ortet) dan kemampuan berakar ramet. Data hasil pengukuran kemudian
ditabulasi menggunakan software Microsoft Excel. Data dianalisis statistic
menggunakan Minitab 16. Untuk mengetahui variasi perbedaan antar
heterozigositas dan populasi dilakukan analisis varian.
D. Hasil Yang Dicapai
1. Produksi stek
Hasil penyetekan April tahun 2012 hingga Nopember 2014 pada
kebun pangkasan dengan jumlah frekuensi maksimal mencapai 12 kali.
Frekuensi penyetekan maksimal tersebut hanya dicapai oleh populasi Carita,
Gunung Bunga dan Sungai Runtin pada kategori heterozigot dan homozigot
saja, sedangkan populasi lainnya tidak. Selama periode April 2012 hingga
Nopember 2014 sebanyak 180 ortet hasil seleksi di kebun pangkasan mampu
menghasilkan 5.892 tunas sebagai bahan stek pucuk (Tabel 1.).
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Tabel 1. Produksi stek kebun pangkasan
Populasi
Heterozigot Homozigot Tidak diuji
Carita
339
297
336
Gunung Bunga
458
397
376
Sungai Runtin
377
470
392
Gunung Lumut
339
305
376
Kenangan
231
284
269
Bukit Baka
219
143
284
Jumlah
1.963
1.896
2.033

Jumlah
972
1231
1239
1020
784
646
5.892

Rata-rata produksi stek
(batang)

Hasil analisis varian menunjukkan bahwa faktor populasi dan interaksi
antara heterozigositas dan populasi yang menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata. Untuk mengetahui lebih detil perbedaan diantara faktor
populasi dan interaksi antara heterozigositas dan populasi, dilakukan uji
lanjut yang hasilnya seperti dibawah.

Rata-rata produksi stek
50
40
30
20
10
0

[VALUE]bc

Carita

[VALUE]a

Gunung
Bunga

[VALUE]a

Sungai
Runtin

[VALUE]b

Gunung
Lumut

[VALUE]cd

[VALUE]d

Kenangan

Bukit Baka

Populasi

Gambar 1. Hasil uji lanjut rata-rata produksi stek berdasarkan faktor populasi
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf 1%
Berdasarkan uji lanjut tampak bahwa populasi Gunung Bunga dan
Sungai Runtin merupakan populasi dengan jumlah produksi stek terbanyak
dan berbeda nyata dengan populasi lainnya. Sebaliknya populasi Bukit Baka
merupakan populasi dengan jumlah produksi stek paling sedikit dan berbeda
nyata dengan populasi lainnya kecuali populasi Kenangan. Berdasarkan
pertumbuhan ortetnya, populasi Gunung Bunga dan Sungai Runtin termasuk
2 urutan teratas dengan pertumbuhan tinggi dan diameter terbaik (Rayan et.
al, 2012; Cahyono et. al, 2013). Diduga pertumbuhan tinggi terbaik
berbanding lurus dengan jumlah tunas yang dihasilkan. Dengan
pertumbuhan tinggi yang cepat akan memberikan kesempatan lebih banyak
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untuk dijadikan bahan stek. Disamping itu, sifat pertumbuhan yang cepat
memberikan kesempatan munculnya tunas ortotrop yang lebih banyak
sehingga produksi stek akan lebih banyak pula.
Untuk mengetahui perbedaan diantara interaksi populasi dan
heterozigositas, dilakukan uji lanjut seperti pada tabel dibawah.
Tabel 2. Hasil uji lanjut produksi stek berdasarkan interaksi antara
heterozigositas dan populasi pada S. Leprosula
Heterozigositas
Populasi
Produksi stek
Homozigot
Sungai Runtin
47,0a
Heterozigot
Gunung Bunga
45,8a
Homozigot
Gunung Bunga
39,7ab
Tidak diuji
Sungai Runtin
39,2ab
Heterozigot
Sungai Runtin
37,7ab
Tidak diuji
Gunung Bunga
37,6ab
Tidak diuji
Gunung Lumut
37,6ab
Heterozigot
Gunung Lumut
33,9abc
Heterozigot
Carita
33,9abc
Tidak diuji
Carita
33,6abc
Homozigot
Gunung Lumut
30,5bc
Homozigot
Carita
29,7bc
Homozigot
Kenangan
28,4bc
Tidak diuji
Bukit Baka
28,4bc
Tidak diuji
Kenangan
26,9bcd
Heterozigot
Kenangan
23,1cd
Heterozigot
Bukit Baka
21,9cd
Homozigot
Bukit Baka
14,3d
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 1%

Berdasarkan hasil tersebut, tampak bahwa populasi Gunung Bunga
dan Sungai Runtin menempati 6 urutan teratas baik itu kategori heterozigot,
homozigot maupun ortet yang tidak diuji DNA. Secara statistik keenamnya
tidak berbeda nyata. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ortet yang
memang 2 populasi tersebut termasuk dalam kelompok yang memiliki
pertumbuhan tinggi tertinggi. Dalam uji ini faktor heterozigositas tidak
memberikan pengaruh.
2. Kemampuan berakar ramet
Kemampuan berakar stek jenis S. leprosula didekati dengan
pendataan pada saat penyapihan. Hal ini karena stek yang disapih
merupakan stek yang telah berakar. Selama periode waktu 2012 hingga
September 2014, ramet yang telah disapih seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Persen berakar ramet
Heterozigot
Homozigot
1
2
3
1
2
3
Carita
287
171
59,58
252
212
84,13
Gunung Bunga
384
147
38,28
371
107
28,84
Sungai Runtin
347
168
48,41
400
186
46,50
Gunung Lumut
291
144
49,48
254
143
56,30
Kenangan
211
104
49,29
256
118
46,09
SBK
215
71
33,02
139
46
33,09
Jumlah
1.735
805
46,40 1.672
812
48,56
Keterangan : 1 = Jumlah distek, 2 = berakar, 3 = % berakar (%)
Populasi

1
285
337
335
338
223
236
1.754

Tidak diuji
2
3
137
48,07
126
37,39
129
38,51
120
35,50
42
18,83
81
34,32
635
36,20

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa persen berakar stek
berada pada kisaran 28,84-84,13%. Rata-rata persen berakar homozigot
(48,56%) masih lebih baik dibanding heterozigot (46,40%) dan terakhir
adalah sampel yang tidak diuji (36,20%). Dua rangking terbaik persen berakar
adalah populasi carita pada kategori homozigot (84,13%) dan heterozigot
(59,58%).
3. Seleksi Bibit Untuk Uji Klon
Untuk uji klon diperlukan bibit-bibit tanaman yang telah terseleksi.
Dalam penelitian ini akan digunakan bibit tanaman yang termasuk dalam
kategori heterozigot dan tanaman pada kategori homozigot sebagai kontrol.
Dengan demikian, diperlukan bibit yang survive dengan jumlah yang cukup
mulai dari produksi stek, penyapihan hingga aklimatisasi di persemaian.
Selain itu, seleksi dilakukan terhadap bibit yang secara fenotip bagus dan siap
tanam. Persiapan bibit di persemaian berdasarkan kelompok populasi sampai
dengan Juni 2014 seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Jumlah bibit siap uji klon
Populasi / Pohon induk Heterozigot Homozigot Jumlah
73
199
272
Carita
53
52
105
Gunung Bunga
127
164
291
Sungai Runtin
70
106
176
Gunung Lumut
64
78
142
Kenangan
35
36
71
Bukit Baka
422
635
1057
Jumlah
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E. Kesimpulan
1. Sejumlah 180 ortet di kebun pangkasan jenis S. leprosulamampu
menghasilkan bahan stek dengan total produksi mencapai 5.892batang
selama 3 tahun. Populasi Gunung Bunga dan Sungai Runtin serta interaksi
dua populasi tersebut dengan faktor heterozigositas memberikan hasil
tertinggi dalam produksi tunas untuk bahan stek.
2. Ramet hasil penyetekan memiliki rata-rata persen berakar antara 28,84%84,13%. Populasi dengan persen berakar terbaik adalah Carita (84,13%).
3. Hasil seleksi terhadap bibit S. leprosula untuk uji klon sebanyak 1.057
tanaman yang terdiri dari 422 bibit heterozigot dan 635 bibit homozigot.
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Lampiran: Foto-foto kegiatan penelitian Populasi Pemuliaan Untuk Kayu Pertukangan
Daur Menegah (Shorea leprosula)

Gambar 1. Penyetekan, pemberian label
identitas dan pengambilan data
bahan stek

Gambar 2. Pengakaran bahan stek
menggunakan sungkup
propagasi

Gambar 3. Stek yang telah berakar

Gambar 4. Penyapihan stek yang telah berakar
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Gambar 5. Seleksi bibit hasil stek
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ABTRAK
Penelitian populasi dasar untuk HHBK Prioritas Tengkawang dilaksanakan di
areal KHDTK Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan
Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 tahun, dari tahun 2011 berakhir pada
tahun 2014. Jenis anakan Shorea penghasil tengkawang yang berasal dari provenan
asal Kalimantan, antara lain: Shorea macrophylla asal Gunung Bunga (Kalbar ), Bukit
Baka (Kalteng ) dan Sungai runtin, S. pinanga asal Bukit Baka (Kalteng), dan S.
gyberstiana asal Sungai Runtin (Kaltim). Metoda yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah metoda deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah persentase hidup dari
anakan Shorea penghasil tengkawang dari tahun2011 sampai pada tahun 2014
semakin menurun dengan persentase hidup rataan sebesar 4,34 %. Jenis Shorea
pinanga provenan asal Kalteng (Bukit baka) mempunyai pertumbuhan dan
persentase hidup yang terbaik, bila dibandingkan dengan provenan lainnya. Faktor
iklim mikro terutama intensitas cahaya, temperature tanah, curah hujan dan
kelembaban udara sangat mempengaruhi pertumbuhan dan karakteristik anakan
tengkawang.
Kata Kunci: Shorea tengkawang, karakteristik dan pertumbuhan.
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Famili Dipterocarpaceae yang menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) diantaranya adalah jenis penghasil Tengkawang sebagai penyedia bahan
baku lemak nabati. Karena memiliki sifat yang khas, lemak tengkawang
berharganya lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya seperti minyak
kelapa dan digunakan sebagai pengganti minyak coklat, bahan liptik, minyak
makan dan bahan obat-obatan.
Di Kalimantan masih banyak yang belum
diketahui baik sebaran, potensi serta penamfaatannya. Untuk menjamin
kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian jenis tersebut diperlukan beberapa
pendekatan. Salah satunya diperlukan usaha penyelamatan potensi genetik
melalui konservasi genetik sekaligus sebagai sumber materi genetika dengan cara
membangun populasi dasar jenis tengkawang dari beberapa lokasi pertumbuhan
alamnya.
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B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah tersedianya data base dan informasi populasi
dasar untuk HHBK prioritas tengkawang dari berbagai provenan di
Kalimantan sebagai dasar pemuliaan hutan.
b) Sasaran
Sararan adalah terbangunya plot permanen populasi dasar jenis tengkawang
sebagai dasar pemuliaan.
C. Hasil – hasil Penelitian
Persentase hidup populasi dasar untuk HHBK prioritas tengkawang dari
tahun 2012 sampai tahun 2014 diperlihatkan pada Tabel 1 berikut di bawah ini:
Tabel 1.
Jenis

Persentase hidup populasi dasar untuk HHBK prioritas tengkawang
Provenan
Persentase Hidup
Juni
Nop
Juni
Nop
Sep
2012
2012
2013
2013
2014
Shorea
Gunung
25,53
1,60
macrophylla Bunga
Bukit
52,48
12,24
Baka
Sungai
48,09
3,83
3,57
1
1
Rutin
S.pinanga
Bukit
43,85
18,60
16
12
9,33
Baka
(Kalteng)
S.gyberstiana Sungai
30,34
7,59
6,70
5
2,70
Runtin
Jumlah rataan
40,05
14,62
8,75
6
4,34

Hasil pengukuran pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman populasi
dasar untuk HHBK prioritas tengkawang di perlihatkan pada Tabel 2 berikut di
bawah ini:
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Tabel 2.

Hasil pengukuran pertumbuhan tinggi dan diameter untuk HHBK
prioritas tengkawang tahun 2014
Jenis
Provenan
Rataan
Rataan Pertambahan Pertumbuhan
diameter tinggi
diameter
tinggi
(mm)
(cm)
(mm)
(cm)
Shorea
Gunung
macrophylla Bunga
Bukit Baka
Sungai
1,10
116,60
0,38
29,40
Runtin
S. pinanga
Bukit Baka
0,93
98,40
0,30
7,04
S.gyberstiana Sungai
0,85
96,57
0,28
6,43
Runtin
Hasil pengamatan karakteristik dan morfologi daun untuk HHBK prioritas
tengkawang tahun 2014 dapat diperlihatkan pada Tabel 3 berikut di bawah ini:
Tabel 3.

Hasil pengamatan karakteristik
prioritas tengkawang tahun 2014
Shorea macrophylla
P.S. Aston provenan
Sungai Runtin
Jenis
S. macrophylla
Panjang daun
10-22 cm
Lebar daun
3-12 cm
Bentuk tulang
Tidak menonjol
daun
Permukaan daun Permukaan bawah
dan atas daun halus
dan mempunyai totoltotol daun menyebar
Ujung daun
Runcing
Pangkal daun
Membulat
Keliling daun
42,80 cm
Luas daun
33,50 cm
Jumlah tulang
16
daun
Stipula
Berwarna hijau

dan morfologi daun untuk HHBK
S.pinanga Scheff
provenan Bukit
Baka
S. pinanga
7,5 – 21,60 cm
2,6 – 8,5 cm
Tidak menonjol

S. gyberstiana
Burks provenan
sungai Runtin
S. gyberstiana
11,60 cm
5,3 – 8,90 cm
Tidak menonjol

Permukaan bawah
dan atas daun halus.

Permukaan
bawah dan atas
daun halus.

Meruncing
Membulat
39,26 cm
28,40 cm
11

Meruncing
Membulat
55,75 cm
50,48 cm
14

Tidak memiliki
stipul, ujung daun
muda berwarna
merah.

Berwarna
merah
bercampur
hijau.

189

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

Hasil pengukuran iklim mikro pada plot populasi dasar untuk HHBK
prioritas tengkawang tahun 2014 di areal KHDTK Labanan Berau Kalimantan
Timur dapat diperlihatkan pada Tabel 4 berikut di bawah ini:
Tabel 4.
No.

1.

Hasil pengukuran iklim mikro populasi dasar
tengkawang tahun 2014
Curah
TempeIntensitas Kelembahujan
ratur
cahaya
ban udara
udara
112,30 mm
34 °C
10-30 %
72 °C

untuk HHBK Prioritas
Temperatur
Tanah
25,50 °C

pH
tanah
5-6

Pada Tabel 1 tersebut di atas dimana terlihat persentase hidup anakan
Shorea penghasil tengkawang semakin menurun, untuk tahun 2014 persentase
hidup anakan tengkawang rataan sebesar 4,34 %. Jenis Shorea pinanga asal
provenan Bukit Baka mempunyai persentase hidup tertinggi yaitu sebesar 9,33
%, kemudian disusul jenis S. gyberstiana provenan asal Sungai Runtin sebesar
2,7 % dan persentase hidup terkecil pada jenis S. macrophylla asal sungai rutin
dengan persentase hidup sebesar 1 % dan jenis S. macrophylla provenan asal
Gunung Bung dan Bukit Baka dengan persentase hidup mati semua.
Pada Tabel 2 tersebut di atas untuk rataan tinggi anakan tengkawang
diperoleh pada jenis Shorea macrophylla dengan tinggi rataan sebesar 116,60
cm dan diameter rataan sebesar 1,60 cm, kemudian disusul jenis Shorea pinanga
provenan asal Bukit Baka dengan tinggi rataan sebesar 98,40 cm dan diameter
rataan sebesar 0,98 cm dan jenis S. gyberstiana dengan tinggi rataan sebesar
96,40 cm dan diameter rataan sebesar 0,85 cm.
Pada Tabel 3 tersebut di atas dimana karakteristik dan morfologi daun
pada jenis tengkawang, karakteristik merupakan ciri–ciri yang khusus yang
dimiliki oleh setiap tanaman dan tidak dimiliki oleh tanaman lain. Seperti Shorea
pinanga mempunyai jumlah tulang daun berjumlah 11 pasang dan daun muda
berwarna merah, S. macrophylla mempunyai jumlah tulang daun berjumlah 16
pasang dan mempunyai stipul berwarna hijau. Sedangkan S. gyberstiana
mempunyai jumlah tulang daun sebanyak 14 pasang dan mempunyai stipul
berwarna hijau bercampur merah. Morfologi daun pada tanaman jenis
Tengkawang dapat berubah bentuk terutama tebal tipisnya daun atau panjang
dan lebarnya daun, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama
intensitas cahaya.
Pada Tabel 4 tersebut di atas pada areal plot pengamatan diperoleh
intensitas cahaya sebesar 10-30 % ini dimaksud pada areal plot pada kondisi
sangat gelap, dimana cahaya tidak banyak diperoleh tanaman tengkawang yang
berpungsi sebagai proses foto sintesa dalam daun tidak berjalan normal,
begitupula temperatur tanah diperoleh sebesar 25,50 °C hal ini memperlihatkan
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bahwa kegiatan mikroorganisme atau mikoriza pada tanaman tidak berjalan
dengan baik dan keakan-akan terhenti. Hal lain diperoleh pada Tabel 4 adalah
curah hujan rata-rata sepanjang tahun adalah 9,33 mm, ini memperlihatkan pada
kondisi yang sangat kering atau musin kemarau panjang terjadi, tidak heran kalau
banyak dijumpai anakan tengkawang yang mengering.
D. Kesimpulan dan Saran
a) Kesimpulan
1. Persentase hidup anakan tengkawang jenis Shorea pinanga provenan
asal Bukit Baka Kalimantan Tengah mempunyai persentase hidup
tertinggi sebesar 9,33 % bila dibandingkan dengan persentase hidup
tengkawang dari berbagai provenan lainnya.
2. Pertumbuhan tinggi terbaik diperoleh pada jenis Shorea macrophylla
dengan tinggi rata-rata sebesar 116,60 cm provenan asal Sungai
Rutin, kemudian disusul jenis Shorea pinanga dengan tinggi rata-rata
sebesar 98,40 cm provenan asal Bukit Baka dan terakhir jenis Shorea
gyberstiana dengan tinggi rataan sebesar 96,57 cm.
3. Karakteristik jenis tengkawang tidak berpengaruh terhadap faktor
lingkungan maupun sifat tanah, kecuali morfologis daun.
b) Saran
Jenis Shorea pinanga provenan asal Bukit Baka dapat hidup pada lahan
yang ekstrim dan sangat baik untuk dikembangkan lebih lanjut.
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E. Lampiran

Gambar 1. Kondisi hutan pada plot penelitian

Gambar 2. Banyak anakan tengkawang yang mati kekeringan

Gambar 3. Anakan yang hidup dengan adanya rumpang
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Gambar 4. Perintisan batas plot tengkawang

Gambar 5. Tanda patok plot pengamatan tengkawang
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Gambar 6.

Pengukuran iklim mikro di dalam plot tengkawang

Gambar 7. Pengukuran intensitas cahaya

Gambar 8.
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Pengukuran anakan Shorea pinanga
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Litbang Hutan Tanaman
Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan
Dr. Ir. Budi Leksono, MP
Populasi Pemuliaan untuk HHBK Prioritas
(Tengkawang)
: Deddy Dwi Nur Cahyono, S. Hut

ABSTRAK
Jenis-jenis HHBK sebagian ada yang dapat menghasilkan produk makanan (food),
energi (energy), obat-obatan (medicine) dan kosmetik (others) yang
dikelompokkan dalam HHBK FEMO. Jenis-jenis Shorea penghasil tengkawang
merupakan prioritas untuk memenuhi kebutuhan nasional dan menjadi isu
nasional, dimana buah/bijinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obatobatan dan kosmetik. Peningkatan produktivitas dan kualitas merupakan tuntutan
para konsumen, sehingga program pemuliaan merupakan salah satu pendekatan
yang dapat dilakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Penelitian pemuliaan
yang dilakukan adalah dengan pembangunan plot kombinasi uji spesies-provenan
dengan tujuan untuk mengetahui provenan dari jenis terbaik pada plot penelitian
ini. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Acak Lengkap Berblok (RCBD),
dengan 4 blok, setiap blok terdiri dari 12 plot (kombinasi species-provenan) dan
dalam setiap plot terdiri dari 25 pohon (5x5 pohon). Hasil yang dicapai pada tahun
2014 pada plot uji spesies provenan adalah persen hidup terbaik yaitu Shorea
gysbetsiana dari Haurbentes, penampilan terbaik pada pertumbuhan tinggi sampai
dengan umur 40 bulan yaitu S. gysbertsiana dari Gunung Bunga sebesar 59,40 cm
dan pertumbuhan diameter terbesar yaitu S. gysbertsiana dari Bukit Baka sebesar
8,82 mm.
Kata kunci : Tengkawang, HHBK, Pemuliaan, Uji spesies-provenan
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Jenis-jenis dari dipterocarpaceae adalah jenis yang sangat penting di
hutan hujan tropika dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta sudah
dikenal di pasar internasional. Seperti diketahui bahwa jenis ini mendominasi
dataran rendah hutan tropika basah yang meliputi semenanjung Malaya,
Kepulauan Indonesia ( Sumatera dan Kalimantan), Philipina dan Thailand
(Whitmore, 1989). Suku dipterocarpaceaeterdiri dari banyak jenis, diantaranya
sebagai penghasil kayu. Hampir 25% kebutuhan kayu dunia berasal dari suku
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dipterocarpaceae (Ashton, 1989), sedangkan sebagian yang lain juga penghasil
non kayu atau yang disebut sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
HHBK yang menghasilkan produk untuk makanan (food), energi (energy),
obat-obatan (medicine) dan kosmetik (others) dikelompokkan dalam HHBK
FEMO. Jenis-jenis dipterocarpaceae yang dapat menghasilkan HHBK FEMO
diantaranya adalah buah tengkawang yang dapat diolah untuk menghasilkan
bahan makanan, obat-obatan dan kosmetik. Buah tengkawang (Shorea spp)
dapat diolah menghasilkan minyak nabati. Sifatnya yang khas menyebabkan
lemak tengkawang berharga lebih tinggi dibanding minyak nabati lain seperti
minyak kelapa dan digunakan sebagai bahan pengganti minyak coklat, bahan
lipstik, minyak makan dan bahan obat-obatan (Alamendah, 2009). Tengkawang
hanya terdapat di pulau Kalimantan dan sebagian kecil Sumatera. Tengkawang
terdiri dari banyak jenis dan 13 jenis diantaranya saat ini termasuk dalam jenisjenis yang dilindungi dari kepunahan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan SK Menhut No. 261/KptsIV/1990 tentang perlindungan pohon tengkawang sebagai tanaman langka.
Sebagai jenis-jenis unggulan masyarakat di sekitar hutan Kalimantan
khususnya Kalimantan Barat, maka eksploitasi buah tengkawang menjadi tidak
terkendali. Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen, masyarakat
membutuhkan buah tengkawang dengan jumlah banyak dan kualitas tinggi agar
dapat menghasilkan produk yang baik. Disisi lain, regenerasi jenis-jenis
tengkawang mengalami permasalahan dari waktu ke waktu. Hal ini karena
pemanfaatan masyarakat terhadap buah tengkawang semakin tinggi sehingga
potensi buah sebagai permudaan alam tidak tersedia (Charomaini dan Hakim,
2012). Terlebih lagi, selama ini eksploitasi buah tengkawang tidak diimbangi
dengan tindakan budidaya. Program budidaya dengan pemuliaan merupakan
salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memenuhi
harapan tersebut. Dengan program pemuliaan akan dihasilkan benih unggul
sehingga diperoleh tanaman dengan produktivitas buah dan kualitas tinggi.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian pemuliaan jenis
tengkawang pada ekosistem hutan dipterokarpa di Kalimantan perlu dilakukan.
Melalui penelitian ini diharapkan tersedia informasi dan teknologi untuk
pengembangan pengusahaan HHBK FEMO khususnya jenis tengkawang sebagai
penghasil bahan makanan, obat-obatan dan kosmetik. Strategi yang
dikembangkan adalah dengan melakukan uji spesies provenan. Hasil yang
diharapkan adalah informasi provenan dari jenis tengkawang yang memiliki
adaptasi tinggi serta pertumbuhan terbaik.
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B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan:
Tujuan kegiatan pada tahun 2014 adalah untuk memelihara dan
mengevaluasi uji spesies provenan di KHDTK Labanan.
b) Sasaran:
Sasaran kegiatan yaitu :
1. Terpeliharanya plot uji spesies provenan.
2. Tersedianya data dan nilai parameter genetik dari plot uji spesies
provenan.
C. Metode Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Acak Lengkap Berblok (RCBD)
yang terdiri dari 2 faktor yaitu asal provenan (P) dan spesies (S). Faktor P terdiri
dari 4 provenan yaitu Bukit Baka, Gunung Bunga, Haurbentes dan Sungai Runtin
serta faktor S terdiri dari 4 spesies yaitu S. gysbertsiana, S. macrophylla, S.
pinanga dan S. stenoptera. Digunakan 4 blok, setiap blok terdiri dari 12 plot
(kombinasi species-provenan) dan dalam setiap plot terdiri dari 25 pohon (5x5
pohon). Parameter yang diamati adalah persentase hidup serta pertumbuhan
tinggi dan diameter tanaman.
D. Hasil yang dicapai
a) Persentase hidup
Perbedaan spesies-provenan memberikan hasil yang bervariasi
terhadap persentase hidup tanaman. Pada umur 40 bulan, tanaman dengan
persentase hidup terbaik adalah S. gysbertsiana dari Haurbentes sedangkan
tanaman yang mengalami kematian terbanyak adalah S. macrophylla asal
Haurbentes.
Tabel 1. Persentase hidup tanaman umur 5 bulan s/d 40 bulan
Persentase hidup (%) / umur (bulan)
12
17
23
29
38

Spesies

Provenan

S. gysbertsiana

Bukit Baka
Gunung Bunga
Haurbentes
Sungai Runtin

72
87
93,33
83

65,33
81
82,67
72

14,67
19
38,67
20

14,67
16
36
18

12
14
29,33
15

12
11
28
13

10,67
5
22,67
8

S. macrophylla

Bukit Baka
Gunung Bunga
Haurbentes
Sungai Runtin

76
86,67
87
81,33

77
78,67
78
76

15
20
12
24

14
17,33
12
20

12
14,67
10
20

12
13,33
6
16

11
8
4
8

Bukit Baka
Haurbentes
Bukit Baka

80
82
85

74
76
82

25
25
20

20
26
23

18
20
20

15
21
15

10
16
11

S. pinanga
S. stenoptera

5

40
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Haurbentes
Rata - rata

97

95

28

27

22

23

18

84,19

78,14

21,78

20,33

17,25

15,44

11,03

Sepanjang pengamatan dari umur 5 bulan hingga 40 bulan, terjadi
perubahan posisi dalam hal persentase hidup. Pada awal pengamatan yaitu
umur 5 bulan dan 12 bulan, urutan 2 rangking terbaik adalah S. stenoptera
dan S. gysbertsiana asal Haurbentes, sedangkan spesies provenan dengan
persentase hidup terendah adalah S. gysbertsiana asal Bukit Baka.
Pengamatan berikutnya terjadi perubahan posisi. S. gysbertsiana menjadi
yang terbaik disusul S. stenoptera yang keduanya berasal dari Haurbentes,
dan posisi ini konsisten dari umur 17 bulan hingga pengamatan terakhir.
Sebaliknya, S. macrophylla asal Haurbentes merupakan spesies provenan
dengan persentase hidup terendah sejak umur 17 bulan hingga umur 40
bulan. Perkembangan persentase hidup tanaman dari umur 5 bulan hingga
40 bulan seperti pada Tabel 1.
Jika dicermati lebih lanjut, bahwa mulai umur 17 bulan, jenis S.
gysbertsiana, S. stenoptera dan S. pinanga dari provenan Haurbentes
menduduki 3 besar rangking teratas dan konsisten hingga umur 40 bulan.
Jenis-jenis dari provenan Haurbentes merupakan ras lahan yang awalnya
berasal dari Kalimantan. Informasi ini menggambarkan bahwa jenis tersebut
yang telah beradaptasi di Haurbentes cenderung menunjukkan kemampuan
beradaptasi pula di Labanan dibanding jenis dan provenan lainnya.
b) Pertumbuhan tinggi dan diameter
Terdapat variasi dari pertumbuhan tanaman baik itu tinggi dan
diameter masing-masing spesies-provenan. Rata-rata pertumbuhan tinggi
seperti pada Tabel 2, sedangkan rata-rata pertumbuhan diameter seperti
pada
Tabel 3.

BerdasarkanTabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa pada umur 40
bulan pertumbuhan tinggi berkisar antara 22,22-59,40 cm. Pada umur
tersebut tampak bahwa jenis S. gysbertsiana asal Gunung Bunga
menunjukkan performa pertumbuhan tinggi terbaik dibanding lainnya.
Sebaliknya jenis S. stenoptera asal Haurbentes merupakan jenis dengan
pertumbuhan tinggi yang paling lambat.
Tabel 2. Rata-rata pertumbuhan tinggi jenis-jenis tengkawang
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Spesies

Provenan

S. gysbertsiana

Bukit Baka
Gunung Bunga

Pertumbuhan tinggi (cm) / Umur (bulan)
12
17
23
29
38
40
5,75 12,33 15,21 23,14 37,25 44,71
10,54 22,63 25,76 32,10 41,83 59,40
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S. macrophylla

S. pinanga
S. stenoptera

Haurbentes
Sungai Runtin
Bukit Baka
Gunung Bunga
Haurbentes
Sungai Runtin
Bukit Baka
Haurbentes
Bukit Baka
Haurbentes

5,63
7,00
14,99
13,58
5,76
3,81
4,50
4,94
3,89
6,67

13,38
12,41
10,88
17,25
11,63
8,27
6,03
8,87
5,96
10,24

14,03
14,42
17,59
22,94
13,19
14,24
10,46
14,04
12,66
10,45

16,88
17,77
25,14
35,64
20,71
24,96
14,83
19,51
17,21
16,51

24,78
28,33
39,23
45,36
36,00
48,67
33,85
35,03
19,90
20,14

26,47
26,92
42,95
53,38
27,50
55,40
32,94
40,96
25,13
22,22

Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan diameter jenis-jenis tengkawang
Spesies

Provenan

Pertumbuhan diameter (mm) / Umur (bulan)
12

17

23

29

38

40

S. gysbertsiana

Bukit Baka
Gunung Bunga
Haurbentes
Sungai Runtin

1,05
0,97
1,12
1,01

1,37
1,47
1,16
0,72

2,24
2,01
1,72
1,06

3,40
3,41
2,81
2,55

7,15
6,31
4,52
4,13

8,82
8,35
5,32
4,45

S. macrophylla

Bukit Baka
Gunung Bunga
Haurbentes
Sungai Runtin

1,27
1,14
0,81
1,15

0,91
1,16
1,51
1,46

1,83
1,61
1,47
2,77

3,33
2,85
2,01
4,00

5,63
5,17
3,97
6,65

6,57
7,29
5,67
7,57

S. pinanga

Bukit Baka
Haurbentes

1,54
0,96

1,17
0,98

1,51
1,38

2,56
2,68

4,62
4,15

5,72
5,26

S. stenoptera

Bukit Baka
Haurbentes

1,30
1,07

1,23
1,13

1,72
1,29

2,41
2,30

3,31
3,52

4,52
3,79

Pertumbuhan diameter berada pada kisaran yang lebih sempit
dibanding pertumbuhan tinggi. Tanaman tengkawang pada umur 40 bulan,
pertumbuhan diameternya bervariasi berkisar antara 3,79-8,82 mm. Jenis S.
gysbertsiana asal Bukit Baka menunjukkan pertumbuhan yang terbesar
dibanding lainnya. Sebaliknya, pertumbuhan diameter terkecil adalah S.
stenoptera asal Haurbentes.
Berdasarkan tabel pertumbuhan tinggi dan diameter di atas, tampak
bahwa 4 urutan teratas pada pertumbuhan tinggi termasuk juga 4 urutan
teratas pada pertumbuhan diameter. Dari data tersebut dapat diasumsikan
bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan tinggi dengan diameter
tanaman. Hal serupa juga sejalan pada jenis lain seperti S. selanica (Setiadi et
al., 2002) dan S. leprosula (Mashudi et al., 2012; Cahyono et al., 2013).
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Pertumbuhan tinggi dan diameter penting hubungannya dengan
produksi kayu. Hal ini karena berhubungan dengan potensi kubikasi kayu
yang akan didapat. Pengusahaan HHBK buah tengkawang tentu tidak
mengambil kayunya. Karena sebagai produk utama dari jenis-jenis shorea
penghasil tengkawang adalah buah, maka parameter respon percepatan dan
periosidisitas pembungaan dan kelimpahan buah menjadi prioritas.
Meskipun demikian, pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman tetap
memegang peranan penting. Hal ini karena produksi buah tengkawang
dipengaruhi juga oleh diameter pohon. Terdapat korelasi positif antara
diameter batang dengan produksi buah tengkawang yang dihasilkan. Makin
besar diameter batang, buah tengkawang yang dihasilkan semakin banyak
pula (Winarni et al., 2004)

E. Kesimpulan
1. Spesies provenan dengan persentase hidup terbaik adalah S. gysbertsiana
dari Haurbentes.
2. Penampilan terbaik pada pertumbuhan tinggi sampai dengan umur 40 bulan
adalah S. gysbertsiana asal Gunung Bunga sebesar 59,40 cm sedangkan
pertumbuhan diameter terbesar yaitu S. gysbertsiana asal Bukit Baka 8,82
mm.

200

Ringkasan Hasil Penelitian 2014

Lampiran :
Foto-foto kegiatan populasi pemuliaan untuk HHBK prioritas(tengkawang)

Gambar 1. Tanaman tengkawang umur 23 bulan dan 38 bulan

Gambar 2. Pengukuran tinggi tanaman

Gambar 3. Pengukuran diameter tanaman
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Konservasi Flora, Fauna dan Mikro Organisme
Dr. Ir. Titiek Setyawati, M.Sc
Teknologi Konservasi Jenis Flora dan Fauna Langka
Terancam Punah
: Muhammad Fajri, S.Hut
ABSTRAK

Kondisi jenis-jenis pohon dipterokarpa yang sudah terancam keberadaannya
di hutan alam sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan untuk melakukan
penyelamatan terhadap jenis dari pamili dipterokarpa ini. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui kondisi ekologi lokasi konservasi ek-situ jenis Parashorea
malaanonan, membuat plot konservasi ek-situ jenis P. malaanonan, melakukan
kegiatan penanaman jenis P. malaanonan, melakukan kegiatan pemeliharaan
anakan P. malaanonan setelah kegiatan penanaman. Sasaran penelitian ini adalah:
tersedianya data dan informasi mengenai teknologi konservasi ek-situ jenis P.
malaanonan. Prosedur kegiatan penelitian yaitu membuat plot konservasi ek-situ
jenis P. malaanonan berukuran 100 m x 100 m (1 ha). Dari plot tersebut dibuat jalur
tanaman sebanyak 20 jalur tanam. Setiap tanaman memiliki jarak 5m x 5m dengan
jumlah tanaman sebanyak 400 tanaman/hektar. Arah tanam dari timur ke barat.
Data ekologi yang diambil berupa data : 1). Iklim Mikro, berupa : Suhu, kelembaban
udara, intensitas cahaya; 2). Data tanah (data sifat fisik tanah (tekstur tanah) dan
data sifat kimia tanah (pH tanah, Kapasitas Tukar Kation (KTK), Nitrogen, dan Carbon
organik); 3). Topografi lahan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil
penelitian yaitu di buat plot konservasi eksitu di KHDTK Samboja, Kabupaten Paser
Penajam Utara Kaltim dengan ukuran plot seluas 100 m x 100 m. kondisi wilayah plot
konservasi sudah mendekati kondis habitat P. malaanonan di hutan alam yaitu
adanya hutan dengan di lalui oleh sungai kecil. iklim mikro yaitu kondisi suhu
lingkungan dan tanah yang sedang, intensitas cahaya yang rendah dan
kelembabamn yang cukup tinggi. Kondisi tanahnya kurang subur.hasil pengukuran
awal anakan P. malaanonan untuk tinggi terkecil 21 cm, terbesar 92 cm dengan ratarata tinggi 54,72, untuk diameter anakan, terkecil 2,27 mm, terbesar 7,18, dengan
rata-rata diameter 4,6 mm, untuk daun pada anakan, terbanyak jumlah daun 9 helai
dan paling sedikit 1 helai daun dengan rata-rata 4 helai daun.
Kata Kunci : Parashorea malaanonan, Konservasi Eksitu.
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RINGKASAN
A. Latar Belakang
Hutan tropika basah di wilayah Kalimantan umumnya banyak di dominasi
oleh famili dipterokarpa baik dataran rendah maupun dataran tinggi di Indonesia.
Famili ini mempunyai kualitas kayu yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga jenisjenis ini banyak yang dieksploitasi oleh perusahaan yang dapat memberikan
devisa Negara.
Maraknya berbagai aktivitas yang berhubungan dengan hutan baik alih
fungsi hutan maupun pemanfaatan hasil hutan yang tidak berkesimbungan akan
berdampak langsung terhadap keberadaan suatu jenis tumbuhan yang berada di
dalamnya. Akibatnya banyak jenis-jenis yang dikhawatirkan menjadi langka dan
bahkan punah dari daerah sebaran alaminya. Bruenig (1988), menyebutkan
bahwa jenis-jenis tertentu mengalami proses kepunahan yang ditunjukkan oleh
menurunnya keragaman genetic dari jenis tersebut dan tidak efektifnya upaya
pelestarian dan keberhasilan pengelolaan kawasan sangat kurang akan
mempercepat proses kepunahan. Masih banyaknya jenis flora tingkat pohon yang
belum diketahui secara pasti baik potensi, karakteristik tempat tumbuhnya dan
kemampuan regenerasi secara alami. Oleh karena itu perlu adanya suatu
pendekatan mulai dari pengumpulan informasi suatu jenis sampai penyusunan
strategi pemanfaatan dan kelestarian keragaman genetic pada berbagai tingkatan,
spesies, genetic dan ekosistemnya. Beberapa spesies dari famili dipterokarpa yang
sudah masuk dalam daftar merah IUCN (International Union for the Conservation
of Nature and Natural Resources),sebagai spesies terancam punah dengan status
critically endangered diantaranya Parashorea malaanonan, Shorea almon, S.
smithiana, S. seminis, S. mujongensis dan S. johorensis.. Ashton (1982),
menyebutkan sebagian besar jenis-jenis dipterokarpa terdapat pada daerah
beriklim basah dan kelembaban yang tinggi di bawah ketinggian 1000 m dpl.
dengan rata-rata curah hujan yang pendek, sehingga menjadikan hutan di
Kalimantan sebagai pusat penyebaran dan keragaman suku dipterokarpa.
Jenis dari dipterokarpa merupakan jenis yang diperioritaskan untuk
dikembangkan, mengingat semakin teracamnya keberadaan jenis tersebut di
hutan alam sejalan dengan meningkatnya degradasi hutan untuk kepentingan
lainnya maupun pemanfaat hasil hutan. Untuk mengantisipasi hal di atas
diperlukan suatu studi mengenai kondisi ekologi, jenis-jenis dipterokarpa jenisjenis yang mulai terancam punah di hutan alam, sehingga dengan adanya
informasi yang lengkap tentang jenis langka tersebut dapat dilakukan upaya
pelestarianya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai karakteristik tempat tumbuh, asosiasi jenis dan regenerasi secara alami
beberapa jenis yang dianggap langka dan terancam punah, sehingga dapat
dikembangkan teknik pengelolaan jenis tersebut baik dalam kawasan konservasi
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(in-situ) maupun di luar kawasan(ex-situ). Clark (1990), menyebutkan salah satu
informasi yang sangat penting dalam pengelolaan jenis-jenis flora adalah
kemampuan regenerasi secara alami dari masing-masing jenis, sebagai upaya
pencegahan dari kepunahan.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekologi lokasi
konservasi ek-situ jenis Parashorea malaanonan, membuat plot konservasi
ek-situ jenis P. malaanonan, melakukan kegiatan penanaman jenis P.
malaanonan, melakukan kegiatan pemeliharaan anakan P. malaanonan
setelah kegiatan penanaman.
b) Sasaran
Sasaran penelitian ini adalah: tersedianya data dan informasi mengenai
teknologi konservasi ek-situ jenis P. malaanonan
C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian di lakukan di KHDTK Samboja, Kabupaten Paser Penajam
Utara, Kalimantan Timur. Prosedur kegiatan yaitu : 1. Membuat plot konservasi
ek-situ jenis P. malaanonan berukuran 100 m x 100 m (1 ha);2. Dari plot tersebut
dibuat jalur tanaman sebanyak 20 jalur tanam; kemudian membuat jarak tanam
tanaman 5m x 5m dengan jumlah tanaman sebanyak 400 tanaman/hektar. Arah
tanam dari timur ke barat. Pengambilan Data Ekologi/Karakteristik Tempat
Tumbuh Data ekologi yang diambil berupa data : Iklim mikro, berupa : Suhu,
kelembaban udara, intensitas cahaya. Data tanah, berupa : Data sifat fisik tanah
(tekstur tanah). Data sifat kimia tanah (pH tanah, Kapasitas Tukar Kation (KTK),
Nitrogen, dan Carbon organik). Topografi lahan Kondisi lahan pada plot
konservasi ek-situ jenis P. malaanonan. Analisis Data dilakukan secara deskriptif.
D. Hasil Penelitian
1. Kondisi Plot Konservasi Eksitu
a. Iklim Mikro
Pengambilan data iklim mikro terdiri dari 4 faktor yaitu : cahaya,
suhu lingkungan, suhu tanah, dan kelembaban lingkungan yang akan di
bahas sebagai berikut : 1. Intensitas cahaya, Pada pagi hari antara 137 Lux
meter (6,85 %)- 478 Lm (23,91 %) dengan rata-rata intensitas cahaya yang
masuk sekitar 269 Lm (13,46%). Pada siang hari, intensitas cahaya yang
masuk antara 147 Lm (7,35 %) - 414 Lm (20,71%) dengan rata-rata cahaya
yang masuk sekitar 293,33 Lm(14,67%). dan pada sore hari intensitas
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cahaya yang masuk antara 192 Lm (9,60%)- 328 Lm (16,41%) dengan ratarata intensitas cahaya yang masuk sekitar 269 Lm (13,46 %). 2. Suhu
lingkungan, suhu tanah dan kelembaban
lingkungan. Pagi hari, suhu
lingkungan sekitar 290C, suhu tanah sekitar 270C dengan kelembaban sekitar
yaitu 63 %. Siang hari, suhu lingkungan sekitar 340C dan suhu t tanah antara
320C dengan kelembaban sekitar yaitu 47 %. Pada sore hari, suhu
lingkungan sekitar 310C, suhu tanah antara 30°C, dengan kelembaban 52 %.
b. Kondisi tanah
1. Sifat Fisik tanah : a. Tekstur Tanah plot termasuk dalam tiga kategori
yaitu lempung liat berpasir, lempung berpasir dan berpasir; 2. Sifat Kimia
Tanah ( a. pH tanah berkisar 4,1 s/d 4,8, pada kedalaman 0 s/d 30 cm,
tanah termasuk masam; b. Kandungan KTK antara 5,66 meq/100 gr –
18,43 meq/100 gr;c. Kandungan N pada lokasi sekitar plot antar 0,04%0,69%. Dengan nilai N antara 0,04% – 0,69%. Ini berarti kandungan N sangat
rendah – tinggi; d. C-organik antara 0,39% – 1,45%, Ini berarti bahwa lokasi
plot konservasi eksitu mempunyai kandungan C dalam tanahnya antara
sangat rendah – rendah. Tingkat kesuburan tanah pada plot yang diamati di
wilayah studi secara umum berada pada status kurang subur. Hal ini
disebabkan adanya faktor pembatas utama pada area sekitar plot
konservasi eksitu yakni nilai KTK tanah yang berada pada status Rendah –
sedang); 3. Topografi Lahan ( Kondisi kemiringan lahan antara 0% - 53%,
termasuk kedalam kelas datar sampai dengan curam).
2. Kegiatan konservasi eksitu Jenis anakan P. malaanonan
Adapun proses dari kegiatan konservasi eksitu anakan dari jenis P.
malaanonan ini adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan bibit (Pengambilan anakan P. malaanonan di habitatnya di
hutan alam yang di peroleh di dari Hutan KHDTK, Labanan, Kabupaten
Berau Kalimantan Timur);
b. Kegiatan Persemaian (Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang di lakukan di
persemaian adalah sebagai berikut : a. Penyiapan bibit (Bibit yang berasal
dari cabutan di hutan alam di kurangi jumlah daunnya sekitar 3-4 helai
daun untuk mengurangi tingkat penguapan bibit cabutan tersebut);b.
Penyiapan media tanam (Media tanam yang dipakai adalah top soil, sekam
dan pupuk dengan perbandingan 3:1:1. Setelah media tanam sudah di
bersihkan dari berbagai kotoran dan di campur satu sama lainnya, media di
masukkan kedalam polybag dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 5 cm dan
tebal 8 mm; c. Pemindahan bibit ke dalam polybag (Bibit yang sudah
disiapkan lalu di tanam kedalam media polybag, agar perakaran bibit tidak
patah maka tanah di media polybag di lobangi terlebih dahulu sesuai
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dengan ukuran akar bibit tersebut);d. Pemeliharaan bibit 1. Pemindahan
kedalam sungkup ( Tujuannya adalah agar bibit yang baru ditanam di dalam
media polybag bisa tumbuh optimal karena terjaga suhu dan
kelembabannya serta cahaya yang cukup. Bibit di dalam sungkup selama
lebih kurang sekitar 3 bulan setelah itu sungkup di buka pelan-pelan
sampai di buka total sekitar seminggu. 2. Penyiraman bibit (Dilakukan pada
waktu pagi dan sore dengan menggunakan percikan air yang halus (embrat
atau sprayer) dan setelah bibit cukup umur untuk dapat dilakukan 1 (satu)
kali sehari pada pagi atau sore penyiraman tidak terlalu basah atau tidak
terlalu kering. 3. Pembersihan gulma (Melakukan pembersihan terhadap
rumput-rumput yang tumbuh di dalam polybag tanaman); 4. Pengendalian
hama dan penyakit (Melihat gejala-gejala yang ada pada tanaman. Bila
tidak ada gejala-gejala yang aneh maka tidak perlu dilakukan perlakuan
terhadap anakan tersebut); 5. Kegiatan hardening bibit (Setelah bibit di
siap ditanam di lapangan, maka bibit perlu di pindahkan ke lahan terbuka
supaya anakan P. malaanonan bisa beradaptasi dengan lokasi yang lebih
terbuka dan terkena cahaya matahari sehingga pas kegiatan penanaman
anakan P. malaanonan ini mempunyai kemampuan hidup yang yang lebih
tinggi).
c. Kegiatan penanaman di lapangan (a. Melakukan Survey ke lapangan untuk
mencari lokasi kegiatan penanaman yang cocok dengan habitat
P.malaanonan di hutan alam; b. Pembuatan plot ( plot seluas 100 m x 100
m. setelah itu di lakukan pemasangan patok base line dan patok jalur
tanam dengan jarak 5 m x 5 m; c. Pengambilan data kontur; d. Pembuatan
Lobang tanam sebanyak 400 lobang tanam; e. Kegiatan penanaman (
Membuka pelan-pelan polybag sehingga tidak merusak kondisi perakaran
anakan P. malaanonan, setelah di buka polybagnya, anakan di masukkan
kedalam lobang tanam dan kembali di tutupi dengan tanah penutupnya);
f.Penyiraman (Menggunakan mesin alkon yang khusus di gunakan untuk
menyiram tanaman di lapangan; g. Pemberian label tanaman (Nama jenis,
asal dan nomor anakannya untuk mempermudah bila akan dilakukan
pengambilan data pertumbuhan jenis ini kedepannya; h. Melakukan
pengukuran awal (Tinggi anakan P. malaanonan antara 21 cm – 92 cm
dengan rata-rata tinggi sekitar 54,72, Diameter awal anakan P.
malaanonan antar 2,27 mm – 7,18 mm dengan rata-rata diameter sekitar
4,26 mm, Jumlah daun pada anakan antara 1 helai – 9 helai daun dengan
rata-rata jumlah daun sekitar 4,34 helai daun).
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E. KESIMPULAN DAN SARAN
a) Kesimpulan
1. Penyiapan bibit jenis P. malanonan di persemaian harus dilakukan secara
baik dan mengikuti aturan-aturan standar di persemaian sehingga bibit
yang akan di tanam di lapangan siap untuk ditanam.
2. Pembuatan plot konservasi eksitu harus menyerupai kondisi alami dari
habitat P. malaanonan sehingga untuk mendukung kemampuan hidup
dari jenis ini di luar habitat alaminya.
3. Perlunya pengambilan data awal pengukuran anakan P.malaanonan ini
untuk mengetahui tingkat pertumbuhan anakan ini kedepannya.
b) Saran
Perlunya dilakukan kegiatan konservasi eksitu untuk jenis-jenis dipterokarpa
yang mulai banyak jenis-jenisnya yang terancam keberadaanya di hutan alam.
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ABSTRAK
Salah satu syarat silvikultur pada jenis-jenis dalam famili Dipterokarpa
adalah perlunya naungan sebelum dilakukan penanaman jenis tersebut di lapangan.
Teknik penanaman pohon yang tepat dapat menjadi alat yang efektif untuk
mereklamasi lahan-lahan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
intensitas cahaya terhadap riap tinggi dan diameter jenis Dipterokarpa. Untuk
mengetahui pengaruh IC cahaya terhadap pertumbuhan tanaman dilakukan
pengukuran IC pada ketiga jenis Dipterokarpa. Hasil pengukuran menunjukkan IC
pada ketiga jenis Dipterokarpa terlihat tinggi pada semua waktu pengukuran diatas
50%. Untuk jenis S. smithiana berkisar 58,84% (428.4 Lm) – 93.88 % (541.3 Lm)
dengan riap tinggi dan diameter MAI sebesar 1,70 m/thn dan 2,47 cm/thn. Untuk
jenis S. macrophylla berkisar 54,87% (399.5 Lm) – 97,14% (560.1 Lm) dengan riap
tinggi dan diameter MAI sebesar 1,07 m/thn dan 1,71 cm/thn. Untuk jenis D.
lanceolata berkisar 59,69% (434.6 Lm) – 93.62% (539.8 Lm) dengan riap tinggi dan
diameter MAI sebesar 2,21 m/thn dan 1,54 cm/thn. kemampuan perkembangan riap
ketiga jenis Dipterokarpa tersebut cukup baik karena masih mampu bertahan pada
kondisi tempat tumbuh dengan IC yg ekstrim, walaupun setiap tahun nilai rata-rata
riap mengalami penurunan.
Kata Kunci : Dipterokarpa, Reklamasi, Intensitas cahaya, Riap, MAI

RINGKASAN
A. Latar Belakang
Teknik penanaman pohon yang tepat dapat menjadi alat yang efektif
untuk mereklamasi lahan-lahan kritis. Jenis-jenis dalam famili Dipterokarpa
merupakan jenis tumbuhan lokal, bernilai komersil dan termasuk tumbuhan daur
panjang. Pemilihan jenis-jenis dalam famili Dipterokarpa dapat diujicobakan
dalam kawasan lahan reklamasi bekas tambang.
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Salah satu syarat silvikultur pada jenis-jenis dalam famili Dipterokarpa
adalah perlunya naungan sebelum dilakukan penanaman jenis tersebut di
lapangan (Setiadi, 2010). Pemilihan jenis dan teknik silvikultur yang tepat perlu
diujicobakan dalam kawasan lahan bekas tambang batubara tersebut.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh besaran cahaya terhadap riap tinggi dan diameter jenis
Dipterokarpa.
b) Sasaran
Sasaran kegiatan penelitian ini adalah (1) Tersedianya informasi besaran
intensitas cahaya terhadap riap jenis Dipterokarpa di areal bekas tambang
batubara PT. Indominco Mandiri; (2) Tersedianya rekomendasi jenis
Dipterokarpa yang sesuai ditanam di areal bekas tambang batubara PT
Indominco Mandiri;
C. Metode Penelitian
1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian untuk di PT. Indominco Mandiri Kab. Kutai Timur Propinsi
Kalimantan Timur. Kegiatan dilakukan pada tahun 2014.
2. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian adalah kamera, parang, sarung tangan,
ATK, Lux meter, Kalifer. Bahan penelitian adalah tanaman S. smithiana, S.
macrophylla dan D. lanceolata.
3. Prosedur Kerja
Kegiatan penelitian tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Pengukuran tinggi dan diameter tanaman serta persentase hidup jenis
Dipterokarpa, yaitu pengukuran tinggi dan diameter tanaman dilakukan
pada semua populasi tanaman setiap empat bulan sekali. Pengukuran
tinggi dilakukan mulai dari permukaan tanah sampai dengan pucuk
tanaman. Setelah empat kali pengukuran dilakukan perhitungan riap. Riap
dipakai untuk menyatakan pertambahan dimensi (diameter, tinggi, luas
bidang dasar, dan volume) pohon atau tegakan per satuan luas pada waktu
tertentu (tahun). Ada dua macam pendekatan perhitungan riap, yaitu riap
rata-rata tahunan/mean annual increment (MAI) dan riap rata-rata berjalan/current annual increment (CAI).
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b. Pemeliharaan tanaman, yaitu pembersihan gulma disekitar tanaman dan
pemupukan NPK 15-15-15 sebanyak 200 gr per tanaman.
c. Pengambilan intensitas cahaya matahari yang masuk pada keempat plot
penelitian, yaitu pengambilan intensitas cahaya dilakukan pada pukul
09.00, 12.00 dan 15.00.
4. Analisis Data
Parameter yang diamati adalah tinggi dan diameter dari ketiga jenis
Dipterokarpa dan pengukuran intensitas cahaya. Pengolahan data dengan
menghitung CAI (Current Annual Increment) dan MAI (Mean Annual
Increment) dari tinggi dan diameter tanaman. Kemudian data CAI dan MAI di
tabulasi dan analisis menggunakan excel 2010.
D. Hasil yang Dicapai

Persentase Hidup
Tanaman (%)

1. Persentase Hidup Tanaman Jenis Dipterokarpa
Pengamatan pertumbuhan meliputi persen hidup, pertambahan tinggi
dan diameter tanaman. Berdasarkan Gambar 6, terlihat persentase hidup jenis
D. lanceolata menunjukkan angka yang lebih tinggi dari kedua jenis yang lain,
yaitu 71,18%, S. smithiana tertinggi kedua dengan persentase 54,00%,
sedangkan persentase hidup terendah adalah jenis S. macrophylla, yaitu
25,00%. Kemampuan hidup ketiga jenis Dipterokarpa pada lahan bekas
tambang batubara menunjukkan bahwa jenis ini adaptif terhadap lingkungan
yang marginal, walaupun setiap tahun mengalami penurunan persentase
hidup.

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

71,18

54,00
25,00

Gambar 1. Persentase Hidup Tanaman Jenis Dipterokarpa Selama 48 Bulan
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2. Riap Tinggi Tanaman S. smithiana
Hasil analisis dari empat kali pengukuran riap tanaman jenis S.
smithiana diperoleh nilai riap tahunan rata-rata MAI dan CAI untuk tinggi dan
diameter yang disajikan pada Gambar 2 dan 3.

MAI/CAI (m/thn)
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1,00
1
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CAI

0,12
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1,70
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2

3

4

MAI/CAI (cm/thn)

Gambar 2. Perkembangan Riap Tinggi Jenis S. smithiana umur 4 tahun
4,00
3,03

3,00

2,48

2,00

2,47

2,29
1,47

1,00

0,27

0,00
1

MAI
CAI

0,19
2
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Gambar 3. Perkembangan Riap Diameter Jenis S. smithiana umur 4 tahun
3. Riap Tinggi Tanaman S. macrophylla
Hasil analisis dari empat kali pengukuran riap tanaman jenis S.
macrophylla diperoleh nilai riap tahunan rata-rata MAI dan CAI untuk tinggi
dan diameter yang disajikan pada Gambar 4 dan 5.
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Gambar 4. Perkembangan Riap Tinggi Jenis S. macrophylla umur 4 tahun
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Gambar 5. Perkembangan Riap Diameter Jenis S. macrophylla umur 4 tahun
4. Riap Tinggi Tanaman D. lanceolata
Hasil analisis dari empat kali pengukuran riap tanaman jenis S.
macrophylla diperoleh nilai riap tahunan rata-rata MAI dan CAI untuk tinggi
dan diameter yang disajikan pada Gambar 6 dan 7.
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Gambar 6. Perkembangan Riap Tinggi Jenis D. lanceolata umur 4 tahun
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Gambar 7. Perkembangan Riap Diameter Jenis D. lanceolata umur 4 tahun
5. Intensitas Cahaya
Cahaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan riap tanaman,
setiap tanaman atau jenis pohon mempunyai toleransi yang berlainan terhadap
cahaya matahari (Soekotjo,1976 dalam Faridah, 1995). Data pengaruh cahaya
terhadap riap disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Intensitas Cahaya pada Ketiga Jenis Dipterokarpa
Jenis

S. smithiana

S. macrophylla

D. lanceolata

Waktu

Intensitas
Cahaya (%)

Pagi

Intensitas
Cahaya (Lux
Meter)
428.4

Keterangan

58.84

Diambil pada pk 9.00

Siang

541.3

93.88

Diambil pada pk 12.00

Sore

409.8

65.24

Diambil pada pk 15.00

Pagi

399.5

54.87

Diambil pada pk 9.00

Siang

560.1

97.14

Diambil pada pk 12.00

Sore

484.1

77.07

Diambil pada pk 15.00

Pagi

434.6

59.69

Diambil pada pk 9.00

Siang

539.8

93.62

Diambil pada pk 12.00

Sore

443

70.53

Diambil pada pk 15.00

Setiap tanaman atau jenis pohon mempunyai toleransi yang berlainan
terhadap cahaya matahari. Ada tanaman yang tumbuh dengan baik di tempat
terbuka sebaliknya ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh dengan baik
pada tempat tedung atau naungan. Ada pula tanaman yang memerlukan
214

Ringkasan Hasil Penelitian 2014
intensitas cahaya yang berbeda sepanjang periode hidupnya. Pada waktu
masih muda memerlukan cahaya dengan intensitas tinggi (Soekotjo 1976
dalam Faridah 1995).
D. KESIMPULAN DAN SARAN
a) Kesimpulan
Dari hasil pengamatan didapat bahwa pada umur tanaman 4 tahun besarnya
IC yang masuk pada plot pengamatan sangat tinggi, sehingga mempengaruhi
perkembangan riap tinggi dan diameter ketiga jenis Dipterokarpa setiap
tahunnya. Untuk itu naungan sangat diperlukan dalam mendukung
pertumbuhan jenis-jenis Dipterokarpa pada saat masih muda yang tidak
toleran terhadap cahaya matahari. Dari pengamatan juga terlihat bahwa
jenis D. lanceolata mampu tumbuh pada areal yang ektrim seperti lahan
pasca tambang batubara.
b) Saran
Penelitian mengenai penanaman jenis Dipterokarpa pada lahan pasca
tambang batubara harus terus banyak dilakukan, agar dapat diketahui caracara penanaman jenis Dipterokarpa yang dapat tumbuh dengan baik, karena
jenis-jenis dari family Dipterokarpa saat ini keberadaannya sudah sangat
berkurang pada habitatnya, akibat kebakaran hutan, pembalakan liar,
pembukaan lahan akibat tambang batubara dan lain-lain.
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Lampiran 1. Dokumentasi Hasil Penelitian di Lapanga

Gambar 8 & 9. Tanaman S. smithiana dan D. lanceolata

Gambar 10. Tanaman jenis Shorea macrophylla

216

Program
Judul RPI
Koordinator RPI
Judul Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

: Litbang Perubahan Iklim
: Pengembangan Perhitungan Emisi GRK Kehutanan `
(Inventory)
: Yanto Rochmayanto, S.Hut, M.Si
: Perhitungan
Karbon
untuk
Perbaikan
Faktor
Emisi/Serapan GRK Kehutanan pada Hutan Alam Tanah
Mineral
: Asef K. Hardjana, S.Hut, M.Sc
ABSTRAK

Kegiatan perhitungan dan pendugaan potensi serta kandungan karbon untuk
jenis-jenis dipterokarpa dilakukan di areal IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur, Kab.
Ketapang, Kalimantan Barat yang memiliki kondisi hutan alam tanah mineral yang
merupakan tempat tumbuh dan ekosistem dari jenis dipterokarpa. Dalam
menghasilkan persamaan alometrik biomassa untuk mengetahui kandungan karbon
dari kelompok jenis dipterokarpa di atas permukaan tanah, maka dilakukan metode
sampling dengan pemanenan (destructive sampling) dan pembuatan model. Model
pendugaan biomassa dihasilkan dengan menganalisa hubungan antara nilai
biomassa dengan dimensi pohon, variable yang digunakan adalah diameter pohon
setinggi dada (dbh).
Hasil penelitian menyebutkan bahwa organ batang pada pohon meranti
merah memiliki kandungan biomassa terbesar (92,79%) dan organ daun memiliki
kandungan biomassa terendah (0,53%). Secara umum bagian pohon berkayu
(batang, cabang, ranting dan tunggak) mempunyai persentase biomassa yang lebih
besar dibandingkan pada bagian yang tidak berkayu (daun). Selanjutnya disusunlah
model alometrik dengan menggunakan satu peubah yaitu diameter, untuk mengukur
biomassa total pohon (Bttl) yaitu Bttl = 0,032(D)2,9772 dengan nilai koefisien determinasi
(R2) adalah 0,972.
RINGKASAN
A. Latar Belakang
Dalam melihat fungsi hutan sebagai penyerap karbon, data dan informasi
mengenai jumlah karbon yang dijerap dan tersimpan oleh vegetasi pada suatu
kawasan hutan menjadi penting untuk diketahui. Oleh karena itu perlu
dikembangkan metode-metode pengukuran maupun perhitungan dalam
mengestimasi stok karbon dalam kawasan hutan tersebut. Stok karbon lengkap
dapat diketahui melalui pengukuran dan penghitungan pendugaan biomassa
pohon maupun materi organik lainnya dalam suatu kawasan hutan.
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Metode pendugaan biomassa pohon salah satunya dengan menggunakan
perhitungan allometrik yang dilakukan dengan metode destruktif atau dengan
cara ditebang. Metode allometrik merupakan metode pengukuran pertumbuhan
tanaman yang dinyatakan dalam bentuk hubungan-hubungan eksponensial atau
logaritma antar organ tanaman yang terjadi secara harmonis dan perubahan
secara proporsional (Parresol, 1999). Metode allometrik ini pertama kali
ditemukan oleh Kittredge (1944) dalam bentuk formulasi logaritmik. Persamaan
allometrik tersebut dibentuk dengan cara menebang pohon per pohon terlebih
dahulu, selanjutnya persamaan yang diperoleh diterapkan pada tegakan pohon
yang masih berdiri.
Berkembangnya metode yang ada dan pengalaman pada beberapa
penelitian yang telah dilakukan, diperlukan perbaikan dan penambahan berbagai
aspek pengukuran karbon yang lebih luas, sehingga bisa saling melengkapi dan
memudahkan para pihak pengguna untuk menerapkannya. Karena itu,
pembangunan suatu persamaan allometrik biomassa dan karbon yang lebih
dispesifikkan berdasarkan kelompok jenis dipterokarpa dan tempat tumbuhnya
sangat diperlukan. Selain itu untuk memantau perkembangan dari produktivitas
kemampuan pohon dalam menyerap dan menyimpan karbon per satuan waktu
dan luas (ton/tahun/ha) diperlukan informasi data PUP pada lokasi penelitian
tersebut. Diharapkan dengan didapatkannya model persamaan allometrik dan
data produktivitas setiap kelompok jenis dipterokarpa pada lokasi penelitian
tersebut, maka hasil dari penelitian ini dapat akurat dan memperoleh tingkat
ketelitian yang tinggi.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi cadangan
karbon dari jenis atau kelompok jenis dipterokarpa pada hutan alam tanah
mineral di Kalimantan dengan membangun persamaan alometriknya, serta
informasi serapan karbon dari produktivitas biomassa pada ekosistem
dipterokarpa berdasarkan tempat tumbuhnya.
b) Sasaran
Sasaran penelitian ini adalah (1) tersedianya data dan informasi stok karbon
dari jenis atau kelompok jenis dipterokarpa beserta ekosistemnya pada
hutan alam tanah mineral di Kalimantan; (2) tersedianya informasi
persamaan alometrik untuk menduga cadangan biomassa jenis atau
kelompok jenis dipterokarpa berdasarkan tempat tumbuhnya; (3)
tersedianya data PUP hutan alam untuk memantau produktivitas biomassa
pada ekosistem dipterokarpa.
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C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian dan pengambilan data yang dipilih untuk kegiatan
perhitungan dan pendugaan potensi serta kandungan karbon untuk jenis-jenis
dipterokarpa adalah di hutan alam tanah mineral yang merupakan tempat
tumbuh dan ekosistem dari jenis dipterokarpa. Pada tahun 2014, lokasi
penelitian difokuskan pada kawasan hutan alam produksi IUPHHK-HA PT Suka
Jaya Makmur (PT SJM) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan penelitian ini untuk menghasilkan persamaan alometrik
biomassa untuk mengetahui kandungan karbon dari kelompok jenis dipterokarpa
di atas permukaan tanah, maka akan dilakukan metode sampling dengan
pemanenan (destructive sampling) dan pembuatan model.
Penentuan pohon contoh memperhatikan keterwakilan jenis atau
kelompok jenis dan kelas diameter pohon dalam tegakan. Pembagian kelas
diameter dapat dibuat dengan selang diameter tiap 10 cm, atau berdasarkan
tingkat pertumbuhannya: pancang (D < 10 cm), tiang (10 cm ≤ D < 20 cm), pohon
kecil (20 cm ≤ D < 35 cm) dan pohon besar (D ≥ 35 cm). Dari masing-masing kelas
diameter berdasarkan tingkat pertumbuhannya diambil minimal 3 pohon sebagai
pohon contoh.
Penebangan pohon contoh dilakukan dengan mengikuti kaidah
pemanenan, yaitu membuat ruang arah rebah dan takik rebah. Pengukuran tinggi
total pohon dilakukan setelah pohon contoh rebah. Tinggi total merupakan
panjang total pohon contoh yang telah rebah hingga ujung tajuk ditambah
panjang tunggak yang tersisa di tanah. Pengukuran tinggi bebas cabang juga
dilakukan dengan mengukur panjang batang mulai dari tunggak hingga
percabangan pertama yang mempengaruhi diameter batang. Pembagian fraksi
pohon contoh dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian biomassa batang,
cabang, ranting, daun serta bunga dan buah jika ditemukan. Semua fraksi
masing-masing ditimbang untuk mendapatkan berat basah total atau diukur
volumenya. Untuk bagian batang, apabila timbangan tidak cukup untuk
menimbang sekaligus, maka batang dibagi menjadi beberapa bagian sehingga
cukup untuk ditimbang menggunakan timbangan yang tersedia. Jika pohon
contoh yang ditebang mempunyai DBH lebih dari 50 cm atau merupakan jenis
komersil, sebaiknya dilakukan pengukuran volume batang agar kayu komersil
tersebut masih dapat dimanfaatkan. Setelah itu data hasil pengukuran volume
atau isi (m3) dapat dikonversi ke satuan berat (ton), yaitu: 1 m3 = 1,2 ton (SNI
7533.2:2011, 2011). Atau dengan rumus:
Bop = Vpm x BJpm
Keterangan:
Bop
= Berat basah organ pohon (kg);
Vop
= Volume organ pohon (m3);
BJop = Berat jenis kayu organ pohon (kg/m3).
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Sub-sampel fraksi batang/cabang diambil dengan cara memotong
melintang batang/cabang sehingga berbentuk cakram dengan ketebalan sekitar 3
- 5 cm. Jika terlalu besar, bisa dipotong lebih kecil menjadi ½, ¼, 1/8 dan
seterusnya. Pastikan bagian empulur dan kulit bagian luar terwakili secara
proporsional. Berat sampel organ minimal 200 gr, ditimbang dengan timbangan
digital, catat lalu simpan sampel dalam plastik sampel untuk di bawa ke
laboratorium.
Bila dalam suatu IUPHHK-HA telah memiliki PUP dengan data yang
terpantau, maka tidak dilakukan kegiatan pembuatan PUP lagi dalam penelitian
ini. Sehingga kegiatan dititik beratkan dalam menganalisa dan memantau data
PUP yang telah ada serta melakukan cross check di lapangan. Namun bila dalam
IUPHHK-HA tersebut sudah tidak aktif lagi untuk memantau PUP hutan alamnya,
maka akan dilakukan pembuatan PUP kembali.
Contoh uji dari fraksi batang dan cabang dikeringkan dengan
menggunakan oven pada kisaran suhu 105 °C selama 2 hari atau hingga
mencapai berat konstan. Begitu pula pada sampel dari fraksi ranting, daun,
bunga dan buah dikeringkan dengan menggunakan oven pada kisaran suhu 105
°C selama 2 hari atau hingga mencapai berat konstan. Setelah sampel
dikeringkan dalam oven, contoh uji didinginkan dulu dalam desikator atau
didiamkan dalam oven selama beberapa jam. Kemudian sampel ditimbang
dengan timbangan digital analitik dengan ketelitian minimal 2 desimal.
Penghitungan berat kering total dapat dihitung dengan persamaan:
Bkt = Bks x Bbt
Bbs
keterangan:
Bkt
adalah berat kering total, dinyatakan dalam kilogram (kg);
Bks
adalah berat kering contoh uji, dinyatakan dalam gram (g);
Bbt
adalah berat basah total, dinyatakan dalam kilogram (kg);
Bbs
adalah berat basah contoh uji, dinyatakan dalam gram (g).
Nilai BEF ditentukan dengan rumus (Brown, 1997) :
BEF = Biomassa Total
Biomassa Batang
Persamaan allometrik biomassa diperoleh dengan menghubungkan antara
DBH pohon contoh (X) dinyatakan dalam sentimeter (cm) sebagai penduga
dengan total biomassa seluruh bagian pohon contoh (Y) dinyatakan dalam
kilogram (kg).
Biomassa = f(DBH)
Dengan menggunakan software spreadsheet (MS Excel) atau statistik
(SPSS). Model persamaan terbaik biasanya dilihat dari nilai R2 yang tinggi dan
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nilai sisaan yang kecil.
Persamaan allometrik yang tersusun dapat digunakan untuk penaksiran
karbon hutan setelah dikonversi dengan faktor persentase kandungan karbon
berdasarkan standar SNI maupun hasil dari pengujian di laboratorium.
D. Hasil Yang Dicapai
Menurut pembagian wilayah Administratif Pemerintahan areal IUPHHK
PT. Suka Jaya Makmur meliputi di Kecamatan Tumbang Titi, Nanga Tayap, Sandai,
Matan Hilir Selatan dan Sokan, Kab. Ketapang dan Kab. Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat. Secara Geografis, areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur
merupakan areal kompak yang terletak diantara 110˚20’ BT - 111˚20’ BT dan
01˚20’ LS - 01˚55’ LS. Jenis tanah yang dominan adalah podsolik merah kuning.
Kondisi topografi umumnya bergelombang, datar dan landai hingga agak curam.
Dengan ketinggian minimum 300 m dpl dan maksimumnya 700 m dpl, dimana
ketinggian rata-rata adalah 500 m dpl. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt and
Ferguson (1952), kondisi iklim di PT SJM termasuk tipe iklim A dengan curah
hujan rata-rata tahunan berkisar antara 1.500 – 3.000 mm/tahun.
Kawasan hutan di PT SJM termasuk tipe hutan hujan tropika basah yang
didominasi jenis-jenis Dipterocarpaceae. Berdasarkan hasil rekapitulasi data PUP,
diketahui komposisi jenis di lapangan didominasi jenis meranti merah (Shorea sp)
dan jenis komersil lainnya. Dikarenakan pertimbangan tersebut, diputuskan
untuk menjadikan jenis meranti merah sebagai objek atau sampel dalam
penelitian ini, selain itu informasi mengenai perhitungan biomassa dan karbon
maupun model alometriknya dari jenis tersebut masih sangat kurang di
informasikan. Menurut Krisnawati et al. (2012) untuk jenis keruing
(Dipterocarpus sp) dan meranti (Shorea sp) banyak dilakukan pengembangan
model-model alometrik untuk mengetahui volume pohon, sekitar 19% model
untuk jenis meranti dan 5% model untuk keruing.
Penentuan pohon sampel dilakukan berdasarkan hasil survey di areal
tebangan PT SJM serta rekapitulasi jenis dominan dari data PUP hutan alam,
setelah pohon sampel ditentukan kemudian dilakukan pengukuran diameter dan
persiapan untuk penebangan. Pengambilan pohon sampel dilakukan dengan
metode destructive atau pemotongan dan pencincangan terhadap pohon yang
kemudian dipisah-pisahkan berdasarkan organnya. Dalam kegiatan ini telah
dilakukan pengambilan sebanyak 16 pohon sampel dari jenis meranti merah
(Shorea sp.) dengan sebaran diameter mulai dari 10 cm hingga 60 cm
berdasarkan ukuran diameter setinggi dada (dbh).
Diameter pohon berkaitan erat dengan biomassa, di mana semakin besar
diameter, maka semakin besar biomassanya. Dari data potensi biomassa pada
bagian batang di lokasi penelitian terlihat adanya kecenderungan semakin besar
diameter pohon, semakin besar pula biomassa dan kandungan karbon pada
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bagian batang yang dimiliki oleh pohon tersebut. Secara umum biomassa dan
kandungan karbon pada bagian batang terbesar diperoleh dari pohon dengan
diameter yang besar pula. Hal ini dapat dijelaskan bahwa biomassa berkaitan
erat dengan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis tersebut digunakan oleh
tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan, baik ke arah vertikal (tinggi) maupun
horizontal (diameter) dan sisanya disimpan dalam batang, tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Biomassa organ pohon meranti merah pada berbagai kelas diameter.
Kls D (cm)
10 – 19,9
20 – 29,9
30 – 39,9
40 – 49,9
50 – 59,9

Tunggak
1,06
1,69
6,32
12,76
21,21

Batang
69,36
525,13
1232,53
2643,02
3020,92

Cabang
2,15
9,63
63,05
213,17
123,22

Biomassa (Kg)
Ranting
1,51
11,52
15,92
34,05
30,56

Daun
1,12
3,07
8,59
11,06
10,12

Total*
75,19
551,03
1326,41
2914,06
3206,02

Rataan
15,04
110,21
265,28
582,81
641,21

Ket: *) Total biomassa tegakan di atas permukaan tanah

Biomassa pada setiap bagian pohon meningkat secara proporsional
dengan semakin besarnya diameter pohon sehingga biomassa pada setiap bagian
pohon mempunyai hubungan dengan diameter pohon. Hal inilah yang akan
menjadi dasar penyusunan model alometrik pendugaan biomassa pada setiap
bagian pohon tersebut.

Gambar 1. Persentase kandungan biomassa pada organ pohon meranti merah.
Pada Gambar 1 disebutkan bahwa organ batang pada pohon meranti
merah memiliki kandungan biomassa terbesar (92,79%) dan organ daun memiliki
kandungan biomassa terendah (0,53%). Secara umum bagian pohon berkayu
(batang, cabang, ranting dan tunggak) mempunyai persentase biomassa yang
lebih besar dibandingkan pada bagian yang tidak berkayu (daun). Karmachaya
dan Singh (1991) dalam Romansah (1999) menunjukkan bahwa proporsi
biomassa batang adalah 35,77% pada umur 4 tahun dan meningkat menjadi
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64,35% pada umur 30 tahun, sedangkan proporsi biomassa daun sebesar 34%
pada umur 4 tahun dan menurun menjadi 7% pada saat berumur 30 tahun.
Batang mempunyai potensi biomassa terbesar disebabkan pada bagian
batang merupakan bagian berkayu dan tempat penyimpanan cadangan hasil
fotosintesis untuk pertumbuhan. Pada tunggak yang merupakan kelanjutan dari
batang saat ditinggalkan waktu penebangan (merupakan limbah), nilai
biomassanya sangat dipengaruhi oleh teknik penebangan, makin bagus teknik
penebangan maka makin sedikit tunggak yang ditinggalkan sehingga
biomassanya makin kecil pula (Adinugroho, 2006).
Dari hasil analisa data dilakukan penyusunan persamaan allometrik
dengan menggunakan persamaan allometrik B = aDb yang digunakan untuk
menghitung total biomassa pohon bagian atas (kg/pohon) dengan menggunakan
diameter batang pohon (cm), juga dilakukan penyusunan persamaan allometrik
untuk menghitung total biomassa pada bagian cabang pohon dan tunggak pohon
dengan menggunakan diameter setinggi dada sebagai variable peubah bebasnya,
seperti disajikan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Model persamaan allometrik biomassa pada organ pohon meranti
merah.
No.
Organ Pohon
Model Persamaan
R2
1
Tunggak
Btgk = 0.0009(D)2.4914
0.8502
2

Batang

Bbtg = 0.0282(D)2.9912

0.9706

3

Cabang

Bcbg = 0.0001(D)3.5394

0.8289

Ranting

2.2127

0.8309

4
5

Daun

Brtg = 0.0062(D)

Bdaun = 0.0135(D)

1.7093

0.7144

Keterangan: R2 = Koefisien determinasi; D = Diameter (cm); B tgk = Biomassa tunggak (kg); Bbtg =
Biomassa batang (kg); Bcbg = Biomassa cabang (kg); Brtg = Biomassa ranting (kg); Bdaun = Biomassa
daun (kg)

Pada Tabel 2 menyebutkan bahwa untuk semua model persamaan pada
bagian batang, tunggak dan cabang, menggunakan persamaan dengan variabel
bebas berupa diameter pohon. Hal ini dikarenakan pada persamaan tersebut
nilai koefisien determinasinya yang paling tinggi. Selain itu, jika data tinggi tidak
diperoleh maka pendugaan biomassa di atas permukaan tanah sebaiknya cukup
menggunakan variabel bebas diameter pohon saja. Pengukuran diameter di
lapangan dapat dilakukan lebih akurat dibandingkan dengan mengukur tinggi
pohon.
Selanjutnya untuk memberi kemudahan dalam menghitung atau
mengukur biomassa total pohon jenis meranti merah di atas permukaan tanah
dengan menggunakan satu peubah yaitu diameter, maka disusunlah model
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pendugaan biomassa total pohon (Bttl) sebagai berikut Bttl = 0,032(D)2,9772 dengan
nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,972.
Persamaan allometrik di atas dapat digunakan untuk menghitung total
biomassa yang tersimpan untuk jenis pohon yang sama, kemudian
mengkonversikannya ke kandungan karbon dengan menggunakan asumsi bahwa
kandungan karbon kira-kira sebesar 50% dari biomassa (Brown et. al., 1989), atau
dapat pula berdasarkan nilai kadar karbon yang telah diuji di laboratorium.
Serapan karbon dari jenis meranti merah pada areal tersebut, dapat
diketahui melalui perhitungan kandungan karbon terhadap besarnya serapan
CO2. Perhitungan dilakukan berdasarkan asumsi 1 juta metrik ton karbon ekivalen
dengan 3,67 juta metrik ton CO2 (Makundi, et al. 1997; Murdiyarso, 1999).
Kemudian dilakukan perhitungan per 2 tahun terhadap tegakan pohon untuk
mengetahui produktivitas per periodik dalam menyerap gas CO2 (Periodic
Increment CO2, PICO2) dari atmosfir yang tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata stok biomassa dan karbon, serapan emisi/CO2 dan
produktivitas serapan emisi tegakan meranti di PUP hutan alam PT
SJM, Kalimantan Barat.
No

Waktu
(thn)

Diameter
(cm/phn)

Biomassa
(ton/phn)

Karbon
(ton/phn)

1

1999

39.34

3.298

1.649

Serapan
Emisi/ CO2
(ton/phn)
6.053

2

2001

40.51

3.490

1.745

6.403

3.202

3

2003

41.83

3.792

1.896

6.958

3.479

4

2005

43.17

4.032

2.016

7.398

3.699

5

2007

44.53

4.330

2.165

7.946

3.973

PICO2
(ton/thn/phn)
0

Pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa rata-rata stok biomassa dan karbon,
serapan emisi/CO2 dan produktivitas serapannya secara periodik mengalami
kenaikan setiap 2 tahunnya. Hal ini menandakan bahwa laju rata-rata 2 tahunan
kemampuan dari tegakan meranti merah di hutan alam IUPHHK-HA PT SJM
dalam menyerap CO2 dari atmosfir, masih berjalan dengan baik. Dengan begitu
diharapkan pihak pengelola kawasan hutan dapat selalu menjalankan
pengelolaan kawasannya secara lestari sebagai dukungan terhadap implementasi
program REDD+ di Indonesia.
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
1. Persentase rata-rata biomassa organ pohon jenis meranti merah (Shorea
sp) terbesar adalah organ batang (92,8%), kemudian diikuti oleh organ
cabang (5,1%), organ ranting (1,2%), organ tunggak (0,5%) dan organ
pohon daun (0,4%).
2. Model alometrik yang dihasilkan untuk menduga biomassa total pohon
meranti merah adalah Bttl = 0,032(D)2,9772 dengan nilai koefisien
determinasi (R2) adalah 0,972.
3. Hasil dari pemantauan PUP hutan alam PT SJM menunjukkan bahwa
dengan adanya kenaikan pertumbuhan diameter berpengaruh pula
terhadap kenaikan rata-rata stok biomassa maupun karbon, serta
serapan emisi/CO2 dan produktivitas serapannya secara periodik di
lapangan, sehingga parameter dalam penyusunan alometrik cukup
dengan menggunakan diameter saja.
4. Stok biomassa, stok karbon dan serapan emisi/CO2 di PT SJM pada tahun
terakhir pengukuran PUP (2007) secara berurutan adalah 4.330
ton/pohon; 2,165 ton C/pohon; 7,946 ton CO2/pohon.
b) Rekomendasi
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas
lagi untuk mendapatkan data karbon lengkapnya, seperti biomassa
tanah, biomassa seresah dan nekromassa lainnya serta jika
memungkinkan biomssa akar.
2. Pengukuran lanjutan dan pemantauan stok biomassa pada PUP hutan
alam milik perusahaan perlu dimaksimalkan kegiatannya, hal ini berguna
untuk mengetahui trend dan produktivitas dari perkembangan cadangan
karbon pada kawasan hutan tersebut
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Lampiran. Dokumentasi Kegiatan Penelitian.
1

2

(1) Survey dan pemilihan pohon sampel; (2) Penandaan pohon sampel yang
akan di tebang

3

4

(3) Penebangan pohon sampel; (4) Pengukuran per segmen batang pohon rebah
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5

6

(5) Penimbangan segmen batang pohon; (6) Pemisahan organ daun dari ranting
pohon
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ABSTRAK
Di Asia Tenggara diperkirakan terdapat sekitar 500 jenis kayu dipterokarpa
dan 386 jenis tumbuh di hutan hujan tropis lndonesia. Jenis dipterokarpa merupakan
pohon penghasil kayu komersil tinggi dari segi potensi dan kegunaannya dalam
perdagangan kayu. Penelitian sifat dasar kayu dari jenis ini baru sekitar 20%,
sehingga informasi database sifat dasarnya masih sangat terbatas. Sebagian besar
informasi tersebut masih berdasarkan pada kelompok jenis, bukan per jenis. Padahal
karakteristik yang dimiliki oleh setiap jenis kayu akan berbeda-beda. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka penelitian sifat dasar kayu jenis dipterokarpa perlu untuk
dilakukan terutama terhadap jenis-jenis yang belum diteliti. Sifat dasar kayu yang
diteliti meliputi sifat anatomi dan dimensi serat, fisik, mekanik, kimia dan nilai kalor,
serta ketahanan kayu terhadap serangan penggerek laut. Jenis yang diteliti tahun ini
adalah Dipterocarpus humeratus Sloot, Dryobalanops keithii Sym dan Anisoptera
laevis Ridley. Pengambilan contoh uji kayu dilakukan di IUPHHK PT Gunung Gajah
Abadi, Muara Wahau, Kaltim. Pengujian anatomi dan dimensi serat, mekanika, kimia
kayu dan nilai kalor kayu dilakukan di Fakultas Kehutanan UGM, pengujian
ketahanan kayu terhadap penggerek laut dilaksanakan di kepulauan Derawan dan
pengujian sifat fisik kayu dilaksanakan di lab THH Balai Besar Penelitian
Dipterokarpa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dipterocarpus humeratus dan
Dryobalanops keithii termasuk ke dalam kelas kerapatan berat dan kelas kuat II-III,
sedangkan Anisoptera laevis termasuk dalam kelas kerapatan sedang dan kelas kuat
III. Ketiga jenis kayu sesuai dipergunakan untuk mebel, namun tidak sesuai bila
dijadikan bahan baku pulp dan kertas.
Kata kunci : jenis Dipterocarpaceae, sifat anatomi dan dimensi serat, fisik, mekanik,
kimia dan nilai kalor, ketahanan kayu terhadap penggerek laut

RINGKASAN
A. Latar belakang
Secara keseluruhan di Indonesia terdapat 9 marga suku Dipterokarpa
dengan 386 jenis, sedangkan di Niugini ada 3 marga dengan 15 jenis (Newman et
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al., 1999c). Kesembilan marga tersebut adalah Anisoptera, Cotylelobium,
Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Parashorea, Shorea, Upuna dan Vatica.
Suku Dipterokarpa merupakan unsur utama dalam hutan hujan tropis, terutama
di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sekitar 50% produksi
kayu bulat di Indonesia sejak 2004 – 2009 berasal dari suku Dipterokarpa. Jenisjenis dalam suku Dipterocarpaceae sebagian besar merupakan pohon penghasil
kayu komersil tinggi yang digunakan sebagai bahan baku industri kayu dan non
kayu.
Setiap jenis kayu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Untuk
lebih meningkatkan kemanfaatan kayu, maka perlu diketahui karakter dan sifatsifat kayu tersebut, agar teknologi yang dipilih atau produk yang dibuat benarbenar sesuai dengan yang dikehendaki. Penelitian sifat dasar kayu jenis
Dipterokarpa masih sangat terbatas. Informasi yang didapat pun sebagian besar
masih bersifat kelompok bukan perjenis. Jenis Dipterokarpa yang telah diteliti
baru sekitar 75 jenis.
Memperhatikan hal-hal di atas maka masih banyak jenis Dipterokarpa yang
belum diteliti sifat dasarnya secara lengkap. Karena itu penelitian tentang sifat
dasar kayu secara lengkap dari jenis ini masih perlu dilakukan. Penelitian
tersebut diharapkan dapat berguna antara lain: dalam memberikan informasi
sifat dasar kayu bagi kemudahan pemanfaatan jenis-jenis kayu Dipterokarpa
khususnya untuk masing-masing jenis; meningkatkan pengenalan jenis-jenis
Dipterokarpa secara lebih spesifik lagi yakni pada tingkat spesies dan bukan
hanya pada tingkat genus atau hanya sekedar kelompok kayu. Berpijak dari sifatsifat tersebut maka diharapkan dapat direkomendasikan mengenai pemanfaatan
dari jenis kayu tersebut secara lebih spesifik.
B. Tujuan dan Sasaran
a) Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat dasar (sifat anatomi dan
dimensi serat, fisik, mekanik, kimia, serta keawetan kayu berupa keawetan
kayu terhadap serangan penggerek laut) dari 3 (tiga) jenis kayu
Dipterocarpaceae yang belum diteliti.
b) Sasaran
Sasaran penelitian yaitu tersedianya informasi ilmiah tentang sifat dasar kayu
jenis-jenis Dipterokarpa yang akan digunakan untuk pembuatan database
kayu jenis tersebut.
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C. Metode Penelitian
Pengujian sifat anatomi kayu menggunakan standart pengujian IAWA,
pengujian fisika dan mekanika kayu menggunakan British Sandart, pengujian
kimia kayu menggunakan standart ASTM, pengujian penggerek kayu di laut
menggunakan standart SNI 7207-2014.
D. Hasil yang dicapai
Untuk target yang diajukan pada awal tahun 2014 adalah dua jenis pohon
yang tergolong dalam lesserknown timber. Realisasi diperoleh tiga jenis yaitu
Dipterocarpus humeratus Sloot, Dryobalanops keithii Sym dan Anisoptera laevis
Ridley. Ketiga jenis tersebut diambil dari IUPHHK PT Gunung Gajah Abadi, Muara
Wahau, Kaltim.
Dipterocarpus humeratus Sloot ditemukan pada lokasi titik GPS N 010 12’
08,9”, E 1160 51’ 42,5” dengan diameter batang pada dbh 43 cm. Iklim mikro
dibawah pohon menunjukkan suhu 29,1 0C dan kelembaban udara 85% pada jam
12.00 wita. Pohon memiliki tinggi bebas cabang 22,55 m, tinggi total 28,35 m dan
diameter tajuk 6 m.
Batang pohon berbentuk silinder dan memiliki banir. Daun berbentuk oval
dan lebar, berukuran 20-38 cm x 12-23 cm. Tulang daun sekunder sekitar 20
pasang. Tangkai daun 4-6 cm. Kulit batang cenderung halus berwarna merah
kecoklatan pucat.
Pada kondisi segar, kayu gubal berwarna kuning kemerahan dan kayu teras
berwarna coklat. Kayu memiliki bau yang khas. Pada kondisi kering kayu gubal
berwarna coklat muda dan kayu teras berwarna coklat kemerahan. Kadangkadang ditemukan bagian kayu yang bergetah. Kesan raba agak kasar. Arah serat
lurus.
Anisoptera laevis Ridley ditemukan pada lokasi titik GPS N 010 21’ 10,4”, E
0
116 51’ 43,0” dengan diameter batang pada dbh 39 cm. Iklim mikro dibawah
pohon menunjukkan suhu 29,3 0C dan kelembaban udara 81% pada jam 12.00
wita. Pohon memiliki tinggi bebas cabang 17,7 m, tinggi total 22,1 m dan
diameter tajuk 5 m.
Batang pohon berbentuk bulat dan memiliki banir. Daun berbentuk
oblong, berukuran 7-11 cm x 3-4 cm. Tulang daun sekunder sekitar 10-14 pasang.
Kulit batang cenderung beralur dalam berwarna kecoklatan.
Pada kondisi segar, kayu gubal berwarna putih kekuningan dan kayu teras
berwarna kuning kecoklatan. Setelah ditebang kayu meneteskan air yang
menunjukkan kadar air yang tinggi dengan pori kayu yang besar. Pada saat
kering, kayu gubal dan teras tidak dapat dibedakan dan berwarna putih
kekuningan. Kesan raba agak kasar. Arah serat lurus.
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Dryobalanops keithii Sym ditemukan pada lokasi titik GPS N 010 21’ 11,4” ,
E 116 51’ 43,0” dengan diameter batang pada dbh 38 cm. Iklim mikro dibawah
pohon menunjukkan suhu 28,5 0C dan kelembaban udara 81% pada jam 12.00
wita. Pohon memiliki tinggi bebas cabang 20,0 m, tinggi total 24,0 m dan
diameter tajuk 5 m.
Batang pohon berbentuk bulat namun bagian atas memiliki bentuk
batang yang buruk. Pohon tidak memiliki banir. Daun berbentuk oblong hingga
lanceolata, berukuran 14-33 cm x 5-10 cm. Tulang daun terlihat tertekan pada
permukaan atas daun. Kulit batang tebal, retak kecil-kecil berwarna kecoklatan
pucat.
Pada kondisi segar, kayu gubal berwarna putih kecoklatan dan kayu teras
berwarna coklat muda, memiliki kulit yang tebal. Kayu memiliki bau khas,
bagian kayu yang berminyak mudah menyala bila terkena api. Pada saat kering,
kayu gubal berwarna putih kekuningan dan kayu teras berwarna kemerahan.
Kesan raba agak kasar. Arah serat lurus.
Ciri mikroskopis kayu D. humeratus Sloot tidak memiliki batas lingkaran
tumbuh yang jelas. Berpori tata lingkar baur dengan pembuluh tersusun secara
diagonal, pengelompokan pembuluh hampir seluruhnya soliter (90%), bila
dijumpai pembuluh yang bergerombol hanya ada dua pembuluh yang
bergerombol dan keberadaannya sangat jarang. Perforasi sederhana. Ceruk
antar pembuluh seperti tangga. Jari-jari monoseriate dan multiseriate (2-5).
Pada pembuluh yang berukuran lebih kecil dan tersusun atas dua pembuluh
memiliki parenkim aksial bentuk sayap, sedangkan pada pembuluh yang lebih
besar dan soliter memiliki parenkim paratrakeal jarang. Dinding serat sangat
tebal.
0

Gambar 1. Irisan mikroskopis penampang Transversal (kiri), penampang Tangensial
(tengah) dan penampang Radial (kanan) dari Dipterocarpus humeratus Sloot
Ciri mikroskopis kayu D. keithii Sym tidak memiliki batas lingkaran
tumbuh yang jelas. Berpori tata lingkar baur dengan pembuluh tersusun secara
diagonal, pengelompokan pembuluh hamper seluruhnya soliter (90%), bila
dijumpai pembuluh yang bergerombol hanya ada dua pembuluh yang
bergerombol dan keberadaannya sangat jarang. Perforasi sederhana. Ceruk
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antar pembuluh seperti tangga. Jari-jari monoseriate dan multiseriate (2-8).
Sebagian besar parenkim aksial baur, kadang ditemukan parenkim aliform.
Dinding serat sangat tebal.

Gambar 2. Irisan mikroskopis penampang Transversal (kiri), penampang
Tangensial (tengah) dan penampang Radial (kanan) dari D. keithii Sym
Ciri mikroskopis kayu A. laevis Ridley tidak memiliki batas lingkaran
tumbuh yang jelas. Berpori tata lingkar baur dengan pembuluh tersusun secara
diagonal, pengelompokan pembuluh hamper seluruhnya soliter (90%), bila
dijumpai pembuluh yang bergerombol hanya ada dua pembuluh yang
bergerombol dan keberadaannya sangat jarang. Perforasi sederhana. Ceruk
antar pembuluh berhadapan. Jari-jari monoseriate dan multiseriate (2-6).
Sebagian besar parenkim aksial dalam kelompok baur. Dinding serat sedang.

Gambar 3. Irisan mikroskopis penampang Transversal (kiri), penampang
Tangensial (tengah) dan penampang Radial (kanan) dari A. laevis Ridley
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Tabel 1. Ciri mikroskopis
Parameter
Diameter pembuluh (µm)
Tinggi pembuluh (µm)
Jumlah pembuluh tiap mm2
Tinggi jari-jari (µm)
Lebar jari-jari (µm)
2
Jumlah jari-jari tiap mm
Persentase Jari-jari (%)
Persentase Pembuluh (%)
Persentase Parenkim (%)
Persentase Serat (%)
Panjang serat (µm)
Diameter serat (µm)
Diameter lumen (µm)
Tebal dinding serat (µm)

D. humeratus
60-230
480-630
1-2
240-720
60-180
3-5
6.31
15.58
5.24
72.86
1252.78
19.34
3.01
8.17

D. keithii
70-160
320-480
1-3
370-940
30-95
2-5
4.14
11.62
11.97
72.27
1475.00
16.95
2.26
7.35

A. laevis
85-310
350-740
1-2
420-1030
190-520
6-12
6.13
13.73
9.61
70.53
1509.75
21.46
5.69
7.96

Tabel 2. Nilai Turunan Serat
Kriteria kualita serat
Panjang serat
Runkle ratio
Muhlsteph ratio
Flexibility ratio
Coefficient of rigidity
Felting power
Total

D. humeratus
Nilai
Skor
1252.78
50
5.43
25
82.15
75
64.78
50
0.42
50
0.16
50
300

Tabel 3. Sifat Fisik Kayu
Parameter
Kadar air segar (%)
Berat jenis (BKT & volume basah)

D. humeratus
89.67
0.82

D. keithii
Nilai
Skor
1475.00
50
6.50
25
81.20
75
87.02
50
0.43
50
0.13
75
325

D. keithii
94.51
0.71

Penyusutan segar ke kering udara (Kadar air 15%)
Longitudinal (L)
0.21
0.28
Tangensial (T)
1.93
1.87
Radial (R)
1.14
1.26
Anisotropis (T/R)
1.69
1.48
Penyusutan kering udara (Kadar air 15%) ke kering tanur
Longitudinal (L)
0.53
0.63
Tangensial (T)
4.81
5.01
Radial (R)
2.99
4.26
Anisotropis (T/R)
1.62
1.18
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A. laevis
Nilai
1509.75
2.80
86.24
70.35
0.37
0.27

A. laevis
113.37
0.58
0.31
1.75
1.19
1.47
0.57
4.18
2.13
1.97

Skor
50
25
75
50
25
25
250
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Tabel 4. Sifat Mekanika Kayu
Sifat Mekanika Kayu
2
Lengkung statik
MOE (kg/cm )
2
MOR (kg/cm )
2
Kekerasan (kg/cm )
tekan sejajar serat (kg/cm2)
2
tekan tegak lurus serat (kg/cm )

D. humeratus
639.75
1109.00
462.50
372.50
189.25

D. keithii
654.50
897.75
419.25
396.50
192

A. laevis
438.25
660.25
142.50
303.00
162.50

D. keithii

A. laevis

Tabel 5. Sifat Kimia Kayu
Sifat kimia
Ekstraktif larut air dingin (%)
Ekstraktif larut air panas (%)
Ekstraktif larut Alcohol – benzene (%)
Kelarutan NaOH 1% (%)
Holoselulosa (%)
Alfa selulosa (%)
Lignin (%)
Abu (%)
Nilai kalor kayu (kal/g)

D.
humeratus
2.43
1.65
2.49
6.78
74.00
48.63
25.18
0.71
4815

4.20
6.14
4.62
11.38
67.82
49.90
26.48
0.72
4330

1.34
2.10
4.36
13.73
71.47
51.46
24.89
1.04
4208

Tabel 6. Ketahanan kayu terhadap serangan penggerek laut
Jenis kayu
S. retusa
S. retusa dicat
S. retusa diawetkan
S. macroptera ssp sandakanensis
S. macroptera ssp sandakanensis dicat
S. macroptera ssp sandakanensis
diawetkan
D. confertus
V. sarawakensis

Intensitas
serangan (%)
56,67
42,33
15,33
75,67
46,67
53,33

IV (tidak tahan)
III (agak tahan)
II (tahan)
IV (tidak tahan)
III (agak tahan)
III (agak tahan)

3,37
36,67

I (sangat tahan)
III (agak tahan)

Kelas keawetan

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan perlu adanya revisi terhadap
SNI 7207 : 2014 tentang Uji Ketahanan Kayu Terhadap Organisme Perusak Kayu.
Revisi tersebut ditujukan pada bagian 4.5. Cara uji ketahanan terhadap
penggerek kayu di laut. Pada gambar 5 SNI 7207 : 2014 – Rakitan contoh uji
ketahanan penggerek di laut secara realita di lapangan sulit dikerjakan dan
rentan hilang akibat gelombang laut. Idealnya contoh uji diikat pada dermaga
yang terkena pasang surut, artinya gambar 5 pada SNI 7207 harus diganti.
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Proses perakitan pada Gambar 5 SNI 7207 : 2014 juga tidak boleh disusun
terlalu banyak, karena setelah 6 bulan atau 1 tahun kode contoh uji akan hilang.
Yang harus dilakukan adalah mengikat 1 jenis kayu hanya dalam satu tali dan
diikat pada tiang dermaga yang terkena pasang surut, seperti Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Cara mengikat contoh uji kayu di tiang dermaga
Untuk intensitas serangan pada SNI dihitung berdasarkan luas serangan.
Pada serangan yang lebih dari 50%, prosedur untuk membelah kayu yang
terserang tidak dapat dilakukan karena kayu akan hancur pada saat digergaji.
Selain itu, serangan penggerek laut yang terjadi menimbulkan perubahan berat
kayu, oleh karena itu intensitas serangan seharusnya berdasarkan perubahan
berat kering tanur sebelum dan sesudah serangan penggerek laut.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kayu Dipterocarpus humeratus Sloot tergolong kelas II (BJ 0,82), kelas kuat
II-III berdasarkan uji lengkung statik, kualitas serat III berdasarkan nilai turunan
serat. Oleh karena itu kayu Dipterocarpus humeratus Sloot dapat digunakan
sebagai bahan konstruksi dan mebel, namun tidak cocok bila digunakan sebagai
bahan baku pulp dan papan partikel. Berdasarkan berat jenisnya Dipterocarpus
humeratus Sloot dapat digunakan sebagai bahan baku arang.
Kayu Dryobalanops keithii Sym tergolong kelas II (BJ 0,71), kelas kuat II-III
berdasarkan uji lengkung statik, kualitas serat III berdasarkan nilai turunan serat.
Oleh karena itu kayu Dryobalanops keithii Sym dapat digunakan sebagai bahan
konstruksi dan mebel, namun tidak cocok bila digunakan sebagai bahan baku
pulp dan papan partikel. Berdasarkan stabilitas dimensi dan kekerasan,
Dryobalanops keithii Sym dapat digunakan sebagai bahan baku lantai.
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Kayu Anisoptera laevis Ridley tergolong kelas III (BJ 0,58), kelas kuat II-III
berdasarkan uji lengkung statik, kualitas serat III berdasarkan nilai turunan serat.
Oleh karena itu kayu Anisoptera laevis Ridley dapat digunakan sebagai bahan
papan partikel dan mebel, namun tidak cocok bila digunakan sebagai bahan baku
pulp dan kayu konstruksi.
Jenis Dipterocarpus confertus yang diperoleh tahun 2013 dapat digunakan
sebagai bahan baku perahu atau kayu dermaga karena intensitas serangannya
hanya 3,37% setelah berada di laut selama satu tahun.
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