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Abstrak

Disadari telah banyak usaha-usaha reklamasi maupun revegetasi yang
dilakukan oleh perusahaan tambang maupun pemerintah, namun, masih
banyak keberhasilan usaha reklamasi maupun revegetasi yang tidak sesuai
harapan, untuk itu dalam penelitian ini akan diintensifkannya teknik revegetasi
pada lahan pasca tambang batu bara untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Penelitian ini dilakukan di PT Nusantara Berau Coal, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur. Kegiatan yang dilakukan meliputi survey awal lokasi
penelitian, pengambilan sampel tanah dan survey vegetasi. Plot penelitian
dibagi menjadi 2 plot dengan masing-masing luas sebesar 2,5 hektar. Survey
vegetasi dilakukan di sekitar plot penelitian yang masih belum terganggu. Hasil
uji sampel tanah menunjukkan bahwa pH tanah tergolong masam hingga
sangat masam dan perlu ditingkatkan dengan pemberian kapur. Bahan organik
pada tanah juga tergolong rendah hingga sangat rendah dan perlu dilakukan
penanaman LCC (Legum Cover Crop) dan jenis tanaman fast growing species
untuk meningkatkan karbon organik, serta mencegah erosi dan mengatasi
permasalahan tanah lainnya. Tingkat kesuburan tanah tergolong rendah,
sehingga perlu ditingkatkan dengan pemberian pupuk organik maupun
anorganik. Hasil survey vegetasi menujukkan hasil bahwa disekitar lokasi
penelitian banyak ditemukan jenis mahang, meranti, akasia, laban, jabon,
keruing dan jenis pionir lainnya, sehingga jenis-jenis tersebut dapat
direkomendasikan untuk dipilih menjadi jenis yang akan tanam nantinya.
Kata Kunci: reklamasi, revegetasi, tanah, pionir, tambang, batubara

Ringkasan
A. Latar Belakang
Sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak roda
perekonomian dan pembangunan nasional yang terbesar bagi Indonesia
termasuk batu bara. Tambang batu bara di Indonesia umumnya dilakukan
dengan sistem tambang terbuka (open pit mining) sehingga berdampak
terhadap kerusakan lingkungan. Reklamasi dan revegetasi merupakan
1
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kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pemulihan lahan pasca
tambang batu bara. Reklamasi lahan bekas tambang merupakan kegiatan
untuk memulihkan kembali lahan yang terganggu akibat penambangan,
sehingga dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Kepmenhutbun
778/Menhutbun-V/1998). Namun bila kegiatan tambang tersebut dilakukan
pada kawasan hutan maka tujuan dari reklamasi yang sifatnya umum akan
berubah menjadi khusus, yaitu usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan
pertambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan
fungsinya. Dengan begitu revegetasi merupakan kegiatan yang diperlukan
dalam memperbaiki atau memulihkan vegetasi yang rusak akibat kegiatan
penambangan tersebut melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan
lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan kegiatan penelitian pada tahun pertama (2015) adalah
untuk :
a. Mengidentifikasi kondisi lahan, tanah dan pengelolaan lahan pasca
tambang batu bara dalam rangka desain teknik revegetasi.
b. Inventarisasi jenis-jenis lokal yang tumbuh secara alami pada lahan
pasca tambang batu bara.
c. Mengidentifikasi dan memilih jenis-jenis tanaman pioner dan klimaks
yang sesuai untuk kegiatan revegetasi.
Sasaran kegiatan penelitian pada tahun pertama (2015) adalah:
a. Teridentifikasinya kondisi lahan, tanah dan pengelolaan lahan pasca
tambang batu bara dalam rangka desain teknik revegetasi.
b. Terinventarisasinya jenis-jenis lokal yang tumbuh secara alami pada
lahan pasca tambang batu bara.
Terpilihnya jenis-jenis tanaman pioner dan klimaks yang sesuai
untuk kegiatan revegetasi.
C. Metode Penelitian
Lokasi Penelitian :
PT Nusantara Berau Coal, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur.
Data yang dikumpulkan :
1. Sampel Tanah
2. Survey Vegetasi
2
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Analisis Data :
1. Uji Analisa Tanah
2. Rekapitulasi Survey Vegetasi
D. Hasil yang dicapai
1. Hasil Uji Analisa Tanah
Hasil Uji Tanah secara lengkap disajikan pada Tabel 1 dan
Tabel 2 dengan penjelasan secara umum hasil uji tanah tersebut
adalah sebagai berikut:
1. pH tanah pada tanah Plot 1.1, Plot 1.2, Plot 1.3, dan Plot 2.1 berada
pada kondisi Sangat Masam. Sedangkan pada tanah Plot 2.2 dan
Plot 2.3 tergolong Masam. Pentingnya pH tanah adalah untuk
menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara diserap oleh tanaman,
menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur beracun yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman, serta pH juga dapat
mempengaruhi perkembangan mikroorganisme tanah. Kondisi pH
yang sangat masam dapat ditingkatkan dengan memberikan Kapur.
2. Carbon organic pada tanah Plot 1.3 tergolong Sangat Rendah.
Pada Plot 1.2, Plot 1.3, Plot 2.1, dan Plot 2.2 tergolong Rendah.
Sedangkan pada tanah Plot 2.3 tergolong Tinggi. Bahan Organik ini
memiliki peran yang besar secara fisik dan kimia serta biologi. Secara
fisik Bahan Organik memperbaiki struktur tanah, sehingga dapat
mencegah erosi, menstabilkan agregat tanah dan mempertinggi
kemampuan tanah menyerap air. Secara kimia Bahan Organik dapat
meningkatkan Kapasitas Tukar Kation tanah dan mensuplai unsur N,
P dan S. Sedangkan secara biologi peran bahan organic dapat
meningkatkan jumlah dan jenis organism tanah. Sehingga perlu
dilakukan penanaman LCC (Legum Cover Crop) dan jenis tanaman
fast growing species untuk meningkatkan Carbon organik, serta
mencegah erosi dan mengatasi permasalahan tanah lainnya.
3. Tingkat kesuburan tanah pada seluruh lokasi Plot tergolong
rendah, hal ini disebabkan Kapasitas Tukar Kation berada pada
status Sedang hingga Rendah. Faktor pembatas lainnya adalah
ketersediaan P2O5, K2O dan C-Organik yang berada pada status
Sangat Rendah dan Rendah. Sehingga kesuburan tanah dapat
ditingkatkan dengan pemberian pupuk organik (pupuk kandang atau
kompos), pupuk anorganik (pupuk urea dan SP-36); atau dengan
melakukan penanaman LCC (Legum Cover Crop) yang akan
meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan organic tanah.
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2. Hasil Survey Vegetasi
Berdasarkan hasil survey vegetasi, sebagaimana yang di
tampilkan pada Tabel 3, terlihat bahwa yang paling banyak ditemukan
pada limit diameter > 20 Cm adalah jenis Macaranga sp, sedangkan
yang paling sedikit ditemukan adalah jenis Petai, sehingga dari data
tersebut dapat direkomendasikan jenis-jenis yang dapat dipilih untuk
dikembangkan pada kegiatan penelitian ini, diantaranya Macaranga SP,
Laban, Jabon dan lainnya untuk jenis pionir, sedangkan untuk jenis
klimaks dapat dipilih jenis Meranti, Keruing, kapur dan lain-lain.

4
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Tabel 2. Hasil Uji Tanah Plot 2
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Tabel 3. Rekapitulasi Data Survey Vegetasi

Jenis Pohon
Macaranga sp
Meranti putih
Meranti kuning
Meranti merah
Acacia sp
Laban
Jabon
Keruing
Darah darah
Eusideroxylon zwagery
Jambu Jambu
Terentang
Banggeris
Gluta sp
Shorea laevis
Arau
Binuang Bini
Keledang
Meranti
Shorea mecystopteryx
Tengkawang
Dryobalanops sp
Durian
Kapul
Kempas
Marsolo
Nyatoh
Shorea lepsosula
Terap
Petai
Total

N Pohon

N Pancang

Jumlah

54
44
24
14
13
12
11
10
7
7
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

41
19
15
19
14
8
5
24
9
5
9
4
0
0
0
4
1
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

95
63
39
33
27
20
16
34
16
12
14
9
3
3
3
6
3
2
47
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3

235

225

460
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil survey awal baik itu survey tanah maupun
survey vegetasi di lokasi penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Parameter pH tanah pada Plot 1 dan Plot 2 tergolong Sangat Masam
hingga masam, Sehingga perlu tindakan perbaikan di lapangan
terutama parameter kimia tanah dengan cara pemberian kapur untuk
menurunkan tingkat keasaman tanah.
2. Jenis pionir yang dapat dipilih adalah Macaranga sp, Laban, Jabon
dan lainnya, sedangkan jenis klimaks yang dapat dipilh, yaitu jenis
Meranti, Keruing, Kapur dan lain-lain.
b) Rekomendasi
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini di tahun berikutnya, dapat
direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pelaksanakan penanaman memperhatikan faktor cuaca, terutama hari
hujan.
2. Pengolahan kondisi lahan pada tahap awal kegiatan dengan
memperhatikan hasil analisa tanah, utamanya pH tanah. Proses mulai
dari persiapan, perlakuan, pemeliharaan, penyesuaian terhadap
lingkungan bibit di persemaian sampai penanaman di lapangan agar
tetap memperhatikan kondisi bibit, sehingga yang ditanam benar bibit
yang baik dan unggul, sehingga tujuan dari penelitian dapat dicapai.
F. Lampiran

Gambar 1. Kondisi Lahan Plot 1

8

Gambar 2. Kondisi Lahan Plot 2
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Gambar 3. Persemaian atau Area Pembibitan PT. Nusantara Berau Coal

Gambar 4. Kegiatan Survey Tegakan
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Abstrak

Kegiatan penambang bahan galian golongan C biasanya dilakukan dengan sistem
penambangan terbuka baik dengan alat sederhana maupun menggunakan alat
berat. Dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan tambang bahan galian golongan
C, antara lain; Perubahan Bentuk lahan, gangguan terhadap vegetasi dan fauna,
meningkatnya erosi dan sedimentasi, serta penurunan kualitas air permukaan dan
air tanah. Perlu dilakukan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi lahan salah
satunya adalah dengan penanaman jenis tanaman dan penambahan pupuk
organik dan nonorganik yang bisa memperbaiki kondisi tanah. Tujuan dari
penelitian ini adalah Mengidentifikasi kondisi lahan pasca tambang bahan galian
golongan C; Mengetahui tingkat kehadiran vegetasi alami pada berbagai kondisi
lahan/tapak; Mengetahui potensi stok karbon vegetasi alami pada berbagai
kondisi lahan/tapak; Mengetahui data awal penanaman jenis tanaman pionir di
plot kategori lahan kritis dengan beberapa perlakuan. Karakter topografi lahan
pasca tambang bahan galian golongan C adalah berombak sampai berbukit
dengan kelerengan 3-30%. Jenis tanah lempung dengan campuran pasir dan
masih dijumpai bongkahan batu baik di atas maupun didalam permukaan
tanah. Tanah mempunyai pH yang bervariasi berkisar antara 6,39 sampai 8,10
dengan kandungan unsur tanah yang relatif rendah. Hasil analisis vegetasi pada
plot penelitian menyebutkan bahwa terdapat 8 jenis vegetasi yang tumbuh
secara alami pada plot penelitian, dimana jenis Nouklea dan Macaranga
mendominasi keberadaan tegakan pohon. Stok biomassa dan karbon tertinggi
pada Plot 2 dengan kondisi lahan kategori suksesi lanjut yaitu sebesar 6.254, 63
kg/ha dengan stok karbon 2,32 ton/ha. Pengukuran data awal tanaman
didapatkan bahwa tanaman Sengon mempunyai tinggi rata-rata 35,6 cm dan
diameter 0,55 cm, tanaman Laban mempunyai tinggi rata-rata 32,3 cm dan
diameter 0,21 cm, sedangkan tanaman Johar mempunyai tinggi rata-rata 29,9
cm dan diameter 0,25 cm.
Kata kunci: rehabilitasi, tambang bahan galian golongan C, KHDTK Labanan
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Ringkasan
A. Latar Belakang
Kebutuhan material bangunan semakin meningkat seiring
peningkatan pembangunan. Hal ini mendorong semakin meningkatnya
kegiatan penambangan bahan galian golongan C terutama yang berupa
pasir dan batuan. Kegiatan penambangan bahan galian golongan C
biasanya dilakukan dengan sistem penambangan terbuka baik dengan
alat sederhana maupun menggunakan alat berat. Dampak dari
penambangan bahan galian golongan C bisa dikatakan lebih parah
dibandingkan penambangan batu bara, karena pada kegiatan
penambangan yang dilakukan oleh masyarakat kegiatan penyelamatan
top soil tidak dilakukan. Penambang biasanya akan meninggalkan area
tersebut setelah cadangannya habis tanpa melakukan kegiatan
reklamasi. Dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan tambang bahan
galian golongan C, antara lain; Perubahan Bentuk lahan, gangguan
terhadap vegetasi dan fauna, meningkatnya erosi dan sedimentasi, serta
penurunan kualitas air permukaan dan air tanah.
Salah satu aktivitas yang menyebabkan kritisnya suatu wilayah
adalah penambangan secara terbuka yang tidak diikuti dengan segera
upaya reklamasi. Pembukaan wilayah penambangan batu kapur, batu
apung, dan jenis penambangan lainnya umumnya dibiarkan dengan
mengharapkan proses suksesi alami dapat terjadi di daerah tersebut.
Umumnya akibat yang terjadi adalah peningkatan kandungan unsur
tertentu yang bersifat toksik bagi tanaman. Kerusakan ini diikuti oleh
perubahan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup di daerah itu.
Berbagai jenis tanaman merambat maupun jenis tanaman seperti perduperduan atau pohon-pohon tertentu lainnya secara suksesi alami akan
berlangsung sangat lambat sehingga menjadi lahan yang tidak produktif
dalam waktu yang lama.
Perlu dilakukan upaya rehabilitasi untuk membantu alam
mempercepat perbaikan dirinya sendiri melalui proses suksesi alami.
Upaya rehabilitasi bisa dilakukan dengan memperbaiki kondisi lahan
salah satunya dengan penanaman jenis lokal maupun eksotis yang bisa
memperbaiki kesuburan tanah. Penambahan unsur-unsur tertentu
seperti pupuk juga perlu dilakukan untuk menambahkan unsur makro
yang diperlukan oleh tanaman untuk menunjang kehidupannya.
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B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian untuk tahun pertama ini adalah sebagai
berikut:
1. Mengidentifikasi kondisi lahan pasca tambang bahan galian golongan
C.
2. Mengetahui tingkat kehadiran vegetasi alami pada lahan pasca
tambang bahan galian golongan C pada berbagai kondisi
lahan/tapak.
3. Mengetahui potensi stok karbon vegetasi alami pada lahan pasca
tambang bahan galian golongan C pada berbagai kondisi
lahan/tapak.
4. Mengetahui data awal jenis tanaman pionir di plot kategori lahan
kritis.
Sasaran penelitian pada tahun pertama adalah (1) terbangunnya
demplot penelitian; (2) tersedianya data dan informasi dari kondisi
tapak/tanah, jenis vegetasi yang tumbuh secara alami di lahan pasca
tambang bahan galian golongan C, stok biomassa maupun karbon
tumbuhan yang tumbuh secara alami dalam demplot penelitian, serta
data awal penanaman jenis tanaman pionir di plot dengan kategori
lahan kritis.
C. Metode Penelitian
Lokasi kegiatan penelitian Teknik Rehabilitasi Lahan Pasca
Tambang Bahan Galian Golongan C di KHDTK Labanan dilaksanakan
pada kawasan tambang rakyat yang berada di dalam kawasan hutan
KHDTK Labanan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Survey lahan dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian.
Pengambilan data kondisi lahan, data vegetasi yang tumbuh secara
alami dan data biomassa/karbon diambil dari 3 kategori lahan, yaitu plot
lahan kritis (suksesi awal dengan dominasi jenis rumput-rumputan), plot
suksesi sedang (jenis tanaman pioner/perantara seperti Nouklea dengan
kerapatan sedang) dan plot suksesi lanjut (jenis tanaman pioner yang
lebih rapat didominasi oleh jenis Macaranga dengan kerapatan tinggi).
Pengambilan data kondisi tanah dilakukan dengan cara
pembuatan profil tanah, pengambilan sampel tanah untuk mengetahui
sifat fisik tanah menggunakan ring sampel dan pengambilan sampel
tanah untuk mengetahui sifat kimia tanah dengan menggunakan bor
tanah. Lokasi sampel tanah untuk sifat fisik dan kimia tanah dilakukan
pada setiap plot penelitian, dimana masing-masing plot pengambilan
sampel tersebar menjadi 3 titik pengambilan, tujuannya adalah untuk
13
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memberikan data sebaran yang merata dan valid terhadap sampel
tersebut.
Analisis vegetasi bertujuan untuk mengetahui keberadaan jenis
vegetasi yang ada di dalam plot penelitian maupun di hutan sekitar plot
penelitian. Jumlah individu tiap jenis, dan potensi individu tiap jenis
dengan membuat transek sepanjang kebutuhan dengan lebar 20 m.
Transek ini berfungsi sebagai jalur pengamatan yang diletakkan secara
purposive dari transek tersebut dibangun plot-plot pengamatan dengan
ukuran 20 m x 20 m
Pengambilan sampel biomassa tumbuhan dilakukan dengan
membuat plot sementara seluas 1 m2 pada setiap 5 titik pengambilan
sampel, kemudian mendestruktif atau memotong semua tumbuhan
bawah dalam plot sementara tersebut hingga permukaan tanah.
Pada plot lahan kritis dilakukan ujicoba penanaman jenis
tanaman pionir. Jenis tanaman pionir yang diujicoba adalah sengon,
laban dan johar. Dalam 1 plot lahan kritis dibagi menjadi 12 jalur tanam
dengan jarak tanam 4 x 4 m. Tiap jenis tanaman ditanam pada 4 jalur,
dimana masing-masing jalur terdapat perlakuan pemupukan yang
berbeda, yaitu Kombinasi X (pupuk kompos kotoran ayam, pupuk NPK
dan pupuk ZA); Kombinasi Y (pupuk kompos kotoran kambing pupuk
NPK dan pupuk ZA); Kombinasi (pupuk kompos kotoran sapi, pupuk NPK
dan pupuk ZA); Kontrol (pupuk NPK dan pupuk ZA saja).
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
vegetasi, biomassa dan stok karbon.
D. Hasil yang dicapai
Berdasarkan survei lokasi yang sebelumnya dilakukan pembuatan
plot penelitian sebanyak 3 plot dengan karakterisitik lahan yang berbeda
yaitu:
Plot 1 (Lahan kritis)
Plot lahan kritis dicirikan dengan lahan yang terbuka, pada
beberapa titik masih dijumpai adanya bongkahan batu besar berupa
batu gamping lapuk berwarna abu-abu keputih-putihan hingga coklat
kemerah-merahan. Jenis vegetasi yang tumbuh secara alami didominasi
oleh jenis rumput ilalang.
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Gambar 1. Kondisi plot lahan kritis

Berdasarkan hasil pembuatan profil tanah bisa dilihat kondisi
tanah pada plot lahan kritis ini didominasi oleh lapisan lempung dengan
sedikit campuran pasir dan masih dijumpai banyak bongkahan batu
dalam setiap lapisan. Lempung bagian atas lapuk sedang, berwarna
coklat kemerah-merahan (teroksidasi dan mengalami pengayaan
material karbonat) dengan ketebalan sekitar 25 cm, dengan tutupan soil
abu-abu kehitaman sekitar 5 cm. Lempung di bagian lebih bawah, lapuk
ringan hingga sedang, berwarna abu-abu kecoklatan hingga abu-abu
dengan ketebalan 50 cm hingga 70 cm. Beberapa fragmen batu
gamping ditemukan di antara lempung yang ada, berukuran 3–7 cm,
berwarna abu-abu keputih-putihan. Ditemukan jenis cacing tanah
berukuran besar dan beberapa jenis serangga tanah pada saat
pembuatan profil tanah.
Plot 2 (Lahan dengan suksesi sedang)
Plot yang dimaksud adalah lahan pasca tambang batu gamping
(limestone quarry) yang sudah ditumbuhi oleh jenis tanaman pioner
dengan kerapatan sedang. Lahan dengan kelerengan 3% - 30%, jenis
tanaman pioner didominasi oleh jenis tanaman Nouklea dengan
campuran rumput ilalang. Plot ini mempunyai struktur tanah lapisan
pasir lempungan lapuk ringan hingga sedang, berwarna abu-abu
kecoklatan hingga abu-abu, dan masih dijumpai bongkahan batu di
dalam lapisan tanah. Lapisan humus memiliki ketebalan 5 cm hingga 10
cm yang merupakan hasil pelapukan bahan organik dari vegetasi yang
ada di atasnya.
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Gambar 2. Kondisi plot lahan suksesi sedang

Plot 3 (Lahan dengan suksesi lanjut)
Plot yang dimaksud adalah lahan pasca tambang batu yang
sudah ditumbuhi oleh jenis tanaman pioner dengan kerapatan yang
cukup tinggi. Lahan dengan topografi yang landai hingga bergelombang
ringan (kelerengan 4% - 30%), jenis tanaman pioner didominasi oleh
jenis tanaman Macaranga. Plot ini mempunyai struktur tanah yang lebih
gembur dibandingkan plot lain berupa lapisan lempung berpasir yang
lapuk sedang, berwarna abu-abu kecoklatan hingga abu-abu,
kadangkala dijumpai fragmen batupasir gampingan hingga batu
gamping pasiran berukuran kerakal hingga bongkah, baik yang muncul
pada permukaan tanah maupun berada di dalam lapisan tanah. Lapisan
humus mencapai ketebalan 5 cm hingga 10 cm yang merupakan hasil
pelapukan bahan organik dari vegetasi yang ada di atasnya.

Gambar 3 Kondisi plot lahan dengan suksesi lanjut
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Hasil uji sampel tanah dengan parameter sifat fisik tanah
menunjukkan nilai bulk density dan permeabilitas terhadap air lebih
dipengaruhi oleh bentuk topografi dan jenis batuan/tanah pada masingmasing kategori lahan. Nilai kelembapan tanah lebih dipengaruhi oleh
tingkat kehadiran vegetasi. Dari hasil uji sampel tanah dengan
parameter sifat kimia tanah didapatkan bahwa secara umum pH di
dalam plot penelitian relatif bersifat basa, yaitu ditunjukkan dengan nilai
pH di atas 7. Kandungan unsur mineral N, P, K pada ketiga plot
menunjukkan adanya variasi. Pada plot kategori lahan kritis kandungan
N dan K relatif lebih rendah, akan tetapi mempunyai kandungan P lebih
tinggi dibandingkan plot lain
Hasil analisa vegetasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat
8 jenis pohon yang teridentifikasi pada lokasi penelitian. Dimana indeks
nilai penting (INP) vegetasi tertinggi ada pada jenis Nouklea sebesar
93,6 % dan INP terendah adalah jenis Bridelia glauca sebesar 12,56%.
Ketiga plot umumnya didominasi oleh jenis Nouklea dan Macaranga
dimana keduanya merupakan jenis tanaman pioner yang mudah ditemui
pada lahan terbuka seperti halnya lahan pasca tambang.
Tabel 1. Hasil Inventarisasi Vegetasi pada Ketiga Plot Penelitian
No
1

Jenis
Banitan

2

Bridelia
glauca

3

Keranji

4

Macaranga
tanarius

5

Nouklea

KR (%)

DR (%)

FR (%)

INP (%)

Keragaman
Jenis (H)

Indeks
Kemerataan
(e)

Indeks
Dominasi
(c )

2,702703

16,12345

9,090909

27,91705692

0,0424838

0,031125

0,00073

2,702703

0,771532

9,090909

12,56514384

0,0423838

0,031125

0,00073

5,405405

12,10833

9,090909

26,60464389

0,0684958

0,050301

0,002922

35,13514

20,07558

18,18182

73,39253197

0,1596043

0,117207

0,123448

37,83784

28,49945

27,27273

93,61001402

0,1597036

0,11728

0,14317

6

Cassia
siamea

5,405405

5,117304

9,090909

19,61361886

0,0684958

0,050301

0,002922

7

Terap

8,108108

5,825854

9,090909

23,0248714

0,088466

0,064966

0,006574

8

Vitex sp.

2,702703

11,47851

9,090909

23,27211912

0,0423838

0,031125

0,00073

Seperti yang tersaji pada Gambar 4, terlihat bahwa jenis Nouklea
dan Macaranga mendominasi keberadaan tegakan pohon pada plot
penelitian sebanyak 14 pohon/ha dan 13 pohon/ha.
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Gambar 4. Kerapatan Jumlah Pohon per Hektar pada Hutan Sekitar
Plot Penelitian

Hasil analisa dan pengujian laboratorium mengenai biomassa dan
kadar karbon untuk tumbuhan bawah tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Biomassa, Kadar Karbon dan Stok Karbon Tumbuhan
Bawah.

No. Plot
1
2
3

Biomassa
(kg/ha)

3.531,61
6.254,63
3.615,17

Kadar Karbon
(%)
36,92
40,40
37,07

Stok Karbon
(ton/ha)

1,15
2,32
1,14

Dari hasil di atas bisa terlihat jelas perbedaan stok biomassa dan
karbon pada ketiga plot penelitian dimana, Plot 2 dengan kondisi lahan
kategori suksesi lanjut dimana kerapatan tanaman pioner yang tinggi
akan mempengaruhi jumlah karbon yang diserap oleh tumbuhan per
satuan luas. Tidak ada perbedaan signifikan antara stok biomassa dan
karbon pada plot 1 dan 3, dikarenakan kondisi tegakan pada plot 3 tidak
merata, hanya mengumpul di tengah, sedangkan pada titik-titik
pengambilan sampel biomassa hanya di dominasi oleh jenis rumput
ilalang, pakis dan liana.
Kondisi awal untuk informasi pengukuran awal tinggi dan
diameter tanaman pionir pada plot lahan kritis tersaji pada Tabel 3
berikut:
18
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Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Awal Ketiga Jenis Tanaman Utama

No
1
2
3

Jenis
Sengon
Laban
Johar

Tinggi rata-rata (cm)
35,6
32,3
29,9

Diameter rata2 (cm)
0,55
0,21
0,25

Informasi awal dari kondisi tanaman utama perlu untuk
diketahui, sebagai data awal untuk memantau pertumbuhan dari
tanaman utama dalam 3 atau 6 bulan ke depan. Hasil pengukuran
selanjutnya akan dibahas dengan pengaruh perlakuan yang telah
diberikan pada awal penanaman, sebagai dasar untuk mengambil
keputusan berikutnya.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian pada
tahun pertama adalah :
1. Karakter topografi lahan pasca tambang bahan galian golongan C
adalah berombak sampai berbukit dengan kelerengan 3–30%. Jenis
tanah lempung dengan campuran pasir dan masih dijumpai
bongkahan batu baik di atas maupun didalam permukaan tanah.
Tanah mempunyai pH yang bervariasi berkisar antara 6,39 sampai
8,10 dengan kandungan unsur tanah yang relatif rendah.
2. Hasil analisis vegetasi pada plot penelitian menyebutkan terdapat 8
jenis vegetasi yang tumbuh secara alami pada plot penelitian dimana
jenis Nouklea dan Macaranga mendominasi keberadaan tegakan
pohon pada plot penelitian sebanyak 14 pohon/ha dan 13 pohon/ha.
3. Stok biomassa dan karbon tertinggi pada Plot 2 dengan kondisi lahan
kategori suksesi lanjut yaitu sebesar 6.254, 63 kg/ha dengan stok
karbon 2,32 ton/ha.
4. Pengukuran data awal tanaman didapatkan bahwa tanaman sengon
mempunyai tinggi rata-rata 35,6 cm dan diameter 0,55 cm, tanaman
laban mempunyai tinggi rata-rata 32,3 cm dan diameter 0,21 cm,
sedangkan tanaman johar mempunyai tinggi rata-rata 29,9 cm dan
diameter 0,25 cm.
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b) Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat disampaikan pada kegiatan penelitian
ini adalah:
1. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh perbaikan
kondisi lahan terhadap pertumbuhan tanaman.
2. Hasil inventarisasi vegetasi baik di plot penelitian maupun di sekitar
hutan penelitian bisa digunakan sebagai acuan penentuan jenis
tanaman utama, sehingga upaya rehabilitasi bisa mendekati kondisi
ekosistem aslinya.
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Ekologi dan Konservasi Jenis Dipterokarpa
Potensial dan Terancam Punah
: Agus Wahyudi, S.Hut, M.Sc dan M. Fajri,
S.Hut
Abstrak

Degradasi dan deforestasi di hutan tropika Indonesia telah mengakibatkan
sebaran dan keragaman jenis Dipterocarpaceae semakin berkurang. Upaya
konservasi terhadap jenis Dipterocarpaceae perlu segera dilakukan agar dapat
menahan laju kepunahan populasi di alam. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kondisi habitat dan karakteristik populasi jenis dipterokarpa
potensial dan terancam punah. Pengambilan data dilakukan di Taman Nasional
Bukit Baka-Bukit Raya Resort Belaban dan KHDTK Labanan km. 25.
Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, eksplorasi,
pengamatan kondisi lingkungan, pengambilan sampel tanah dan pengumpulan
data keragaman jenis pohon berdiameter ≥ 10 cm. Taman Nasional Bukit BakaBukit Raya Resort Belaban berada pada hutan primer dengan ketinggian antara
250 – 400 m dpl, kelerangan 0 – 40 %, curah hujan ± 2400 mm/tahun, suhu
udara 21 – 30 oC dan kelembaban udara ± 86 %. KHDTK Labanan km. 25
berada pada hutan sekunder dengan ketinggian antara 100 -130 m dpl,
kelerangan 0 – 25 %, curah hujan ± 3400 mm/tahun, suhu udara 21 – 35 oC
dan kelembaban udara ± 91 %. Karakteristik tanah dua lokasi penelitian
bertekstur lempung liat pasiran, bulk density sedang, permeabilitas rendah, pH
rendah, KTK rendah, kejenuhan Al tinggi, aras N dan P sangat rendah.
Berdasarkan data IUCN, jenis Dipterocarpaceae di dua lokasi penelitian
sebagian besar berstatus terancam. Kepadatan populasi jenis Dipterocarpaceae
di daerah Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya Resort Belaban berkisar antara
90 – 156 pohon/ha, luas bidang dasarnya kurang lebih 14 m2/ha (38,8%)
dengan jenis dominan Shorea sp. Sementara itu, kepadatan populasi di KHDTK
Labanan km. 25 berkisar antara 109 – 150 pohon/ha, luas bidang dasarnya
sekitar 12,45 m2/ha (40,49%), dengan jenis dominan Shorea beccariana.
Kata Kunci: Dipterocarpaceae, habitat, populasi, keragaman, konservasi

Ringkasan
A. Latar Belakang
Habitat jenis dipterokarpa merupakan ekosistem hutan tropika
yang sangat rentan, sehingga apabila terjadi kerusakan yang disebabkan
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oleh deforestasi dan degradasi, maka ekosistem ini akan mengalami
kesulitan dalam memperbaiki kondisinya seperti sediakala dan proses ini
akan memakan waktu yang sangat lama. Konsekuensi gangguangangguan tersebut adalah semakin menurunnya keragaman jenis
dipterokarpa. Oleh karena itu, campur tangan manusia merupakan hal
yang sangat penting dalam pelestarian dipterokarpa. Ada dua
pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pelestarian
dipterokarpa potensial dan terancam punah, metode yang pertama
adalah dengan pendekatan ekologi dan yang kedua melalui pendekatan
silvikultur. Atas dasar pertimbangan di atas, maka kegiatan penelitian
mengenai ekologi dan konservasi jenis dipterokarpa potensial dan
terancam punah perlu untuk dilakukan. Hasil yang diperoleh diharapkan
dapat memberikan informasi secara rinci tentang kondisi habitat,
karakteristik populasi dan teknik konservasi jenis dipterokarpa potensial
dan terancam punah.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi
habitat dan karakteristik populasi jenis dipterokarpa potensial dan
terancam punah.
Sasaran dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi
kondisi habitat dan karakteristik populasi jenis dipterokarpa potensial
dan terancam punah.
C. Metode Penelitian
Lokasi Penelitian :
1. Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Resort Belaban,
Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan km. 25,
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.
Data yang dikumpulkan :
1. Studi pustaka dan pengumpulan informasi jenis dipterokarpa
potensial dan terancam punah yang akan menjadi target dan
prioritas penelitian.
2. Karakteristik kondisi habitat: kondisi lingkungan dan karakteristik
tanah.
3. Populasi dan Keanekaragaman Jenis pohon berdiameter ≥ 10 cm.
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Analisis Data :
1. Kondisi lingkungan
2. Kerapatan tegakan
3. Luas bidang dasar (lbds)
4. Indeks Keanekaragaman Jenis
5. Indeks Nilai Penting
D. Hasil yang dicapai
1. Kondisi Habitat
Dalam tabel berikut ditampilkan kondisi lingkungan TNBBBR
Resort Belaban dan KHDTK Labanan km. 25.
Tabel 1. Kondisi Lingkungan TNBBBR Resort Belaban dan KHDTK
Labanan km 25

Lokasi
Kondisi Lingkungan

TNBBBR
(Belaban)

KHDTK Labanan
(km. 25)

250 - 400
0 – 40
3400

100 -130
0 - 25
2400

21 - 30

21-35

23 - 28

26 - 29

86

91

- Kelembaban Udara pada waktu
pengamatan (%)

85 - 95

85 - 95

- Intensitas cahaya rata-rata
pada waktu pengamatan (%)

6 - 39

8 - 35

- Ketinggian tempat (m dpl)
- Lereng (%)
- Curah Hujan Tahunan (mm)
- Suhu Udara Tahunan rata-rata
(° C)
- Suhu Udara rata-rata pada
waktu pengamatan (° C)
- Kelembaban Relatif Tahunan
rata-rata (%)

2. Karakteristik Tapak /Tanah
Dalam tabel berikut ini ditampilkan karakteristik tapak dari
TNBBBR Resort Belaban dan KKHDTK Labanan km. 25.
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Tabel 2. Karakteristik Tapak di TNBBBR Resort Belaban dan KHDTK Labanan
km.25

Lokasi
Karakteristik Tapak

TNBBBR (Belaban)

KHDTK Labanan
(km. 25)

(8.20-20.90; 26.50-47.30;
31.80-64.40)
Sandy Clay Loam (SCL)

(4.20-27.30; 14.0042.40; 39.00-80.70)
Sandy Clay Loam (SCL)

0.55 – 1.2
(rendah - sedang)

1.01 – 1.40
(sedang)

0,73 - 10,99
(lambat – agak cepat)

1.97 -9.83
(agak lambat – agak cepat)

- pH H2O (1 : 2.5)

4.46 – 5.08
(masam)

4.10 – 4.73
(masam)

- KTK (meq/100gr)

1.02 – 5.61
(sangat rendah –
rendah)

2.87 – 6.43
(sangat rendah –
rendah)

0.04 – 0.17
(rendah)

0.03 – 0.09
(sangat rendah)

- C Organik (%)

0,5 – 1,77
(sangat rendah – rendah)

0.22 – 0.99
(sangat rendah)

- Ratio C/N (%)

7,79 – 11, 85
(rendah – sedang)

4.68 – 11.45
(sangat rendah –
sedang)

- P2O5 Tersedia(Bray 1) (ppm)

2.84 – 3.97
(sangat rendah)

0.43 – 2.20
(sangat rendah)

- K2O Tersedia (Bray 1) (ppm)

10.11 – 23.05
(rendah)

33.12 – 60.94
(tinggi)

2,5 - 26,51
(sangat rendah –
rendah)

4.14 – 36.2
(sangat rendah –
sedang)

47.29 – 85.78
(tinggi - sangat tinggi)

26.09 – 89.38
(sedang – sangat
tinggi)



Sifat Fisik

- Tekstur (debu, liat, pasir) (%)
- Bulk Density (gr/cm3)
- Permeabilitas Air (cm/jam)


Sifat Kimia

- N. Total (%)

- Kejenuhan Basa (%)

- Kejenuhan Al (%)

Sumber : Hasil Analisis Lab. Tanah Pusrehut Unmul, 2015
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3. Karakteristik Populasi
a) Kerapatan Tegakan
Rekapitulasi kondisi tegakan berdasarkan hasil inventarisasi
tegakan pada tingkat pohon (diameter >10 cm) pada masing-masing
plot temporer yang dibangun di lokasi penelitian disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 3. Kerapatan Tegakan (pohon/ha) Untuk Tingkat Pohon
Jumlah (N/ha)
Lokasi
D
%
nD
%
TNBBBR
PU 1
142
24,40
440
75,60
PU 2
90
17,21
433
82,79
PU 3
156
34,29
299
65,71
Rerata
129
25,3
391
74,7
KHDTK Labanan
PU 1
109
22,71
371
77,29
PU 2
150
26,79
410
73,21
Rerata
130
24,75
390
75,25

Total
582
523
455
520
480
560
520

Keterangan : PU = Petak Ukur, D = Dipterocarpaceae, nD = non-Dipterocarpaceae

b) Luas Bidang Dasar
Tabel 4. Luas Bidang Dasar Tegakan (m2/ha) Untuk Tingkat Pohon
Lokasi
Bidang dasar (m2/ha)
D
%
nD
%
TNBBBR
PU 1
16,44
44,32
20,66
55,68
PU 2
11,50
35,63
20,78
64,37
PU 3
14,07
36,50
24,48
63,50
Rerata
14,00
38,82
21,97
61,18
KHDTK Labanan
PU 1
11,48
37,73
18,95
62,27
PU 2
13,42
43,25
17,61
56,75
Rerata
12,45
40,49
18,28
59,51

Total
37,10
32,28
38,55
35,98
30,43
31,04
30,74

Keterangan : PU = Petak Ukur, D = Dipterocarpaceae, nD = non Dipterocarpaceae

c) Keanekaragaman Jenis Pohon
Dari keseluruhan plot penelitian menunjukkan bahwa di Resort
Belaban TNBBBR memiliki 91 spesies, sedangkan di KHDTK Labanan km.
25 terdapat 142 spesies. Oleh karena itu, nilai keragaman jenis di
KHDTK Labanan lebih tinggi daripada TNBBBR. Indeks Keanekaragaman
Shannon (H’) pada tingkat pohon di tiap plot penelitian ditampilkan
dalam tabel berikut.
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Tabel 5. Indeks Keanekaragaman Shannon di Lokasi Penelitian
Keanekaragaman jenis (H’)
Lokasi
PU 1
PU 2
PU 3
Rerata
TNBBBR
3,53
3,3
2,85
3,23
Resort Belaban
KHDTK Labanan
3,8
4,55
4,18
Km. 25
Keterangan : PU = Petak Ukur

d) Indeks Nilai Penting
Dalam tabel berikut ini ditunjukkan bagaimana dominasi spesies
pada tingkat pohon di Resort Belaban berdasarkan Indeks Nilai Penting.
Tabel 6. Indeks Nilai Penting 10 Spesies Dominan di Resort Belaban
No.
Nama Jenis
KR
DR
FR
1
Syzygium sp.
11,64
16,73
4,29
2
Shorea sp.
8,25
12,23
4,81
3
Eugenia kuranda
13,46
6,33
5,28
4
Litsea firma
9,09
5,09
4,35
5
Palaquium sp.
3,34
3,19
2,93
6
Shorea parvifolia
2,40
4,31
2,35
7
Dryobalanops lanceolata
1,86
4,67
1,96
8
Knema sp.
3,23
1,72
2,77
9
Shorea atrinervosa
1,44
4,20
1,97
10
Dacryodes rostata
2,00
1,60
3,60

INP
32,65
25,28
25,07
18,53
9,46
9,06
8,49
7,72
7,61
7,19

Keterangan: KR: Kerapatan Relatif; DR: Dominasi Relatif; FR: Frekuensi Relatif
INP: Indeks Nilai Penting

Dalam tabel berikut ini ditunjukkan bagaimana dominasi spesies
pada tingkat pohon di KHDTK Labanan km. 25 berdasarkan Indeks Nilai
Penting.
Tabel 7. Indeks Nilai Penting 10 Spesies
No.
Nama Jenis
1
Alanthuspermum borneense
2
Palaquium calophyllum
3
Syzygium sp.
4
Shorea beccariana
5
Shorea macroptera
6
Dipterocarpus stellatus
7
Gironniera nervosa
8
Shorea parvifolia
9
Canarium sp.
10
Xanthophyllum sp.
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Dominan
KR
8,47
4,30
4,40
2,23
2,44
2,74
3,32
2,34
2,81
2,60

di KHDTK
DR
5,58
8,67
3,62
5,05
3,92
2,62
1,17
1,93
1,17
1,08

Labanan km. 25
FR
INP
4,15
18,20
3,11
16,08
3,84
11,87
2,06
9,35
2,04
8,40
2,33
7,70
2,94
7,43
1,99
6,26
2,22
6,20
2,36
6,04
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:
 Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya Resort Belaban berada pada
hutan primer dengan ketinggian antara 250 – 400 m dpl,
kelerangan 0 – 40 %, curah hujan ± 2400 mm/tahun, suhu udara
21 – 30 oC dan kelembaban udara ± 86 %. Sementara itu, KHDTK
Labanan km. 25 berada pada hutan sekunder dengan ketinggian
antara 100 -130 m dpl, kelerangan 0 – 25 %, curah hujan ± 3400
mm/tahun, suhu udara 21 – 35 oC dan kelembaban udara ± 91 %.
 Dipterocarpaceae di Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya Resort
Belaban dan KHDTK Labanan km. 25 tumbuh pada tanah podzolik
merah kuning yang memiliki karakteristik tanah hampir sama, yaitu:
bertekstur lempung liat pasiran, bulk density sedang, permeabilitas
rendah, pH rendah, KTK rendah, kejenuhan Al tinggi, aras N dan P
sangat rendah.
 Kepadatan populasi jenis Dipterocarpaceae di daerah Taman
Nasional Bukit Baka-Bukit Raya Resort Belaban berkisar antara 90 –
156 pohon/ha, luas bidang dasarnya kurang lebih 14 m2/ha
(38,8%) dengan jenis dominan Shorea sp (meranti merah).
Sementara itu, kepadatan populasi di KHDTK Labanan km. 25
berkisar antara 109 – 150 pohon/ha, luas bidang dasarnya sekitar
12,45 m2/ha (40,49%), dengan jenis dominan Shorea beccariana.
b) Rekomendasi
Konservasi jenis Dipterocarpaceae yang perlu segera dilakukan
adalah dengan mengurangi deforestasi dan degradasi di hutan tropika,
karena ekosistem hutan tropika sangat rentan terhadap gangguan dan
akan mengalami kesulitan dalam memperbaiki kondisinya seperti
sediakala dan proses ini akan memakan waktu yang sangat lama.
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Abstrak

Kebutuhan adanya klasifikasi jenis/kelompok jenis pohon berdasarkan
karakteristik biometrik yang mencakup dimensi biologi baik anatomi maupun
fisiologi serta pola respon lingkungan sebagai sesuatu yang khas dapat
memberikan rekomendasi pemilihan jenis yang berpotensi dikembangkan.
Penelitian ini bertujuan memperoleh karakteristik biometrik dan kategorisasi
jenis Dipterocarpaceae secara kuantitatif dalam ekosistem hutan alam. Luaran
yang diharapkan berupa manual field penilaian karakteristik biometrik jenis
pohon Dipterocarpaceae, pengelompokkan jenis dan rekomendasi jenis unggul
secara alami. Pengumpulan data tegakan dilakukan dengan pendekatan plot
sampling (temporer dan permanen) secara purposive terhadap sebaran jenisjenis Dipterocarpaceae. Tengkawang memiliki persentase tajuk 20-35,99
termasuk kategori rendah dengan Tbc cukup tinggi. Kelompok tengkawang
memiliki derajat kerampingan yang beragam dengan. Shorea mecistopteryx,
Shorea beccariana dan Shorea macroptera memiliki nilai h/d yang menunjukkan
pohon stabil.
Kata kunci: karakteristik, biometrik, Dipterokarpa, derajat kerampingan

Ringkasan
A.

Latar Belakang

Karakteristik biometrik pohon merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri
biologi yang spesifik dari dimensi suatu jenis atau kelompok jenis pohon,
dengan ukuran (metrik) yang bersifat kuantitatif (skala rasio dan
interval), mencakup dimensi biologi baik anatomi maupun fisiologi serta
pola respon sebagai sesuatu yang khas. Pendekatan penilaian dimensi
pohon secara kuantitatif yang khas dan paling mudah adalah dimensi
pertumbuhan atau riap di hutan alam. Pertumbuhan adalah perubahan
atau pertambahan ukuran (dimensi) dari organ hidup yang ada pada
pohon sepanjang umurnya yang menyebabkan berubahnya ukuran pada
tinggi, diameter dan volume pohon (Prodan 1968; Davis dan Johnson
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1987; Husch et al. 2003; Glover 2008). Penilaian secara kuantitatif
individu dengan variasi kondisi tegakan hutan alam yang berbeda
menunjukkan respon yang berbeda terhadap jenis/kelompok jenis.
Pendekatan pengelompokkan jenis atau dimensi tegakan yang berbeda
dapat dilakukan untuk melihat variasi pengaruh atau respon kelompok
jenis terhadap variasi kondisi tegakan hutan (Harcombe et al. 2002;
Seng et al. 2004). Dengan meninjau karakteristik kelompok jenis
penyusun tegakan merupakan hal penting dalam mempelajari
pertumbuhan jenis pohon berdasarkan ekologi dan pembentukan
kualitas pohon (Carvalho et al. 2004). Karakteristik tegakan hutan alam
setelah penebangan sebagai respon biologis dan fungsi waktu
pemulihan tegakan menjadi faktor pembentuk dimensi tegakan (Susanty
dan Suhendang 2013).
B. Tujuan dan Sasaran
Memperoleh karakteristik biometrik dan kategorisasi jenis
Dipterocarpaceae secara kuantitatif dalam ekosistem hutan alam. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka sasaran penelitian dalam 4 tahun adalah
sebagai berikut:
1) Tersedianya ragam penciri penting karakteristik biometrik pohon
jenis Dipterocarpaceae (tahun ke-1, 2, 3);
2) Tersedianya pengelompokan jenis pohon Dipterocarpaceae unggulan
berdasarkan kategorisasi sifat alami jenis (tahun ke-2, 3, 4).
C. Metode Penelitian
1. Penelitian berbasiskan pendekatan individu pohon ( individual trees
sampling approach) yang akan dilaksanakan mengikuti bagan alir
berikut.
2. Obyek penelitian adalah jenis-jenis Dipterocarpaceae dalam
ekosistem hutan alam.
3. Peralatan yang dipergunakan meliputi alat pengumpulan data
lapangan, pengukuran pohon, pengambilan sampel jenis dan alat
pengolah data.
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Ragam Kondisi
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Single
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Penilaian Konsistensi

Jenis
Unggul

Interval
kelas

Euclidean
distance

Kategorisasi
(Species Grouping)

Potensial

Resesif

Rekomendasi

D. Hasil yang dicapai
Pengambilan data pohon sampel dilakukan pada 2 lokasi yaitu
KHDTK Labanan dan Hutan Sanggam Labanan Lestari yang kedua nya
termasuk dalam kawasan KPH Berau barat. Dari kedua lokasi tersebut
diperoleh 1300 pohon sampel yang terdiri dari 58 jenis family
Dipterocarpacea. Pemilihan pohon jenis dilakukan dengan purposive
sampling, ditentukan berdasarkan syarat yang telah ditentukan sebelum
pemilihan. Dari hasil lapangan dan setelah direkapitulasi berdasarkan
kelompok jenis terbagi menjadi beberapa yaitu : 12 jenis Dipterocarpus
sp., 1 jenis Anisoptera sp., 1 jenis Cotylelobium sp., 1 , 32 jenis Shorea
sp., 4 jenis Hopea sp., 2 jenis Parashorea sp., dan 5 jenis Vatika sp.
Dari rekapitulasi data pohon sampel dari 58 jenis
dipterocarpaceae terlihat variasi kelas diameter dari masing-masing jenis
yang menunjukkan kondisi hutan masih cukup baik dengan
terdistribusinya diameter pohon dengan diameter kecil sampai dengan
berdiameter besar. Melalui distribusi diameter pohon sampel tersebut
terlihat bahwa pola distribusi kelas diameter pohon pada plot
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pengamatan lebih sering ditemukan individu pohon diameter kecil dan
semakin berkurang dengan bertambahnya ukuran diameter pohon
sampel. Walapun demikian distribusi diameter terlihat merata dengan
kisaran diameter 11–100 cm.
Dari semua pohon sampel yang telah terdapat 6 jenis
tengkawang dengan 163 pohon sampel yang terdiri dari Shorea pinanga,
Shorea palembanicus, Shorea macroptera, Shorea macrophylla , Shorea
mecistopteryx dan Shorea beccariana. Pohon tersebar merata pada
hampir semua kelas diameter dari kelas diameter >10 cm sampai
dengan kelas diameter 100 cm, namun distribusi diameter terlihat lebih
mendominasi pada kelas diameter 20 cm 30 cm.
Persentase tajuk untuk jenis tengkawang dikelompokkan menjadi
5 interval kelas. Persentase tajuk dengan kisaran 20–35,99% mencapai
54% dari pohon sampel. Persentase tajuk yang rendah, berarti batang
bebas cabang cukup tinggi sehingga volume kayu cukup besar. Persen
tajuk yang tinggi menunjukkan pohon memiliki batang bebas cabang
yang lebih pendek yang dapat mempengaruhi besarnya volume kayu.
Persen tajuk berkisar antara 20–35,99% tinggi pohon juga berkisar
antara 20–30 m, artinya batang bebas cabang cukup tinggi sehingga
kualitas produksi kayu jenis tengkawang dengan melihat perbandingan
persen tajuk dengan tinggi pohon total.
Derajat kerampingan merupakan perbandingan antara tinggi
total pohon dengan diameter setinggi dada. Suyana (2003) menyatakan
bahwa nisba atau perbandingan tinggi dan diameter adalah yang
menunjukkan tinggi total dibagi dengan diameter yang masing-masing
mempunyai satuan yang sama, sehingga angka yang diperoleh
merupakan angka indeks tanpa satuan. Berdasarkan data yang diperoleh
Shorea mecistopteyx memiliki pohon yang stabil dengan rata-rata nilai
h/d 65,41, artinya pohon kokoh dan tidak mudah roboh ketika diterpa
angin yang cukup kencang. Shorea Palembanica diplot penelitian
memiliki rata-rata nilai h/d 103, yang mengindikasikan pohon tidak
stabil, sehingga kemungkinan untuk mengalami kerusakan karena
terpaan angin kencang sangat besar. Nilai h/d merupakan nilai yang
dapat digunakan sebagai tolak ukur kestabilan tegakan. Shorea
macrophylla pada plot penelitian juga memiliki pohon yang tidak stabil,
dengan nilai h/d 106,16.
Jenis shorea beccariana rata-rata nilai h/d 79,6 yang
mengindikasikan pohon stabil. Pada plot pohon memiliki ruang tumbuh
yang cukup sehingga pertambahan tinggi dan diameter seimbang.
Shorea macroptera memiliki kondisi tidak jauh berbeda dengan Shorea
beccariana. Dengan nilai rata-rata h/d 77,66, tanaman berada pada
kondisi cukup ruang tumbuh.
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a)

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian pada
tahun pertama adalah :
1.
2.

3.

4.

b)

Dipterocarpaceae memiliki sebaran diameter yang cukup merata,
pohon berdiameter kecil lebih sering dijumpai dan semakin
berkurang jumlahnya dengan bertambahnya diameter.
Teridentifikasi 6 jenis tengkawang yaitu : Shorea beccariana,

Shorea pinanga, Shorea macrophylla, Shorea macroptera, Shorea
mecistopterix, Shorea palembanica, dengan pola sebaran diameter

sama yang cukup merata dari kelas diameter kecil sampai dengan
besar, yang berupa pola sebaran geometris sebagai ciri dari pola
sebaran diameter pada hutan tropis.
Persentase tajuk merupakan perbandingan antara Tbc dan Ttot
untuk jenis tengkawang dikelompokkan menjadi 5 kelas dan
didominasi pada kelas interval 20–35,99%. Pada kondisi ini
persentase tajuk masih kategori rendah sehingga belum perlu
dilakukan penjarangan. Dengan demikian pada plot penelitian jenis
tengkawang memiliki rata-rata Tbc cukup tinggi.
Kelompok jenis tengkawang memiliki derajat kerampingan yang
beragam untuk masing-masing jenis. Shorea mecistopteryx,
Shorea beccariana dan Shorea macroptera memiliki nilai h/d yang
menunjukkan pohon stabil. Shorea pinanga memiliki nilai h/d tidak
stabil sedangkan Shorea palembanica dan Shorea macrophylla
memiliki nilai h/d sangan tidak stabil. Berada pada kondisi dengan
signal perlu dilakukan penjarangan.
Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan pada kegiatan penelitian
ini adalah:
1.

Perlu dilakukan penjarangan pada kelompok jenis tengkawang
yaitu Shorea palembanica dan Shorea macrophylla yang memiliki
nilai h/d sangat tidak stabil
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Abstrak

Penilaian pemulihan hutan alam setelah penebangan umumnya masih bersifat
parsial. Belum tersedianya metode penilaian pemulihan hutan yang aplikatif
sebagai dasar menentukan tindakan silvikultur yang tepat pada ragam kondisi
hutan alam setelah penebangan menjadi kendala dalam pengelolaan hutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh formulasi/model dan
metode/teknik penilaian pemulihan tegakan hutan alam produksi setelah
penebangan yang berdasarkan multi aspek mencakup produktivitas tegakan,
konservasi keragaman hayati dan kualitas tapak yang bersifat aplikatif dan
terukur pada areal hutan alam produksi. Pendekatan dilakukan berdasarkan
identifikasi dimensi statis dan dinamis dari komponen tegakan pada monitoring
plot permanen. Pembangunan formulasi penilaian pemulihan dilaksanakan
berdasarkan data series plot permanen STREK KHDTK Labanan. Pada tahap uji
banding formulasi dilakukan dengan pembangunan plot permanen pada
IUPHHK PT Gunung Gajah Abadi, Wahau. Analisis parameter/variabel
pembentuk penilaian pemulihan tegakan hutan bekas penebangan sebagai
multi variat menggunakan pendekatan analisis komponen utama dan analisis
faktor. Berdasarkan 10 variabel dimensi kuantitatif, rumusan peubah penting
penyusun formulasi penilaian pemulihan tegakan hutan alam setelah
penebangan (HBT) meliputi: bidang dasar, riap bidang dasar, indeks
kemerataan dan kelimpahan jenis, sedangkan tegakan hutan setelah
pembebasan (HSP) mempunyai peubah penting meliputi: indeks
keanekaragaman, kelimpahan jenis, tingkat mortalitas dan ingrowth.
Kata kunci: pemulihan, formulasi, produktivitas, konservasi, hutan bekas
tebangan

Ringkasan
A. Latar Belakang
Perubahan kondisi atau karakteristik hutan alam sebelum dan
setelah penebangan yang terjadi pada tegakan hutan meliputi
perubahan struktur, komposisi jenis, dinamika tegakan, penurunan
biomassa, produktivitas hutan, kehilangan plasma nutfah dan perubahan
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serta kerusakan struktur tanah terutama kepadatan tanahnya (Silva et
al. 1995; Elias 1999; Indrawan 2000; Muhdi 2001; Matangaran 2002;
Lewis et al. 2004; Ishida et al. 2005; Marin et al. 2005; Smith dan
Nichols 2005). Pemulihan pertumbuhan tegakan hutan akan berjalan
seiring waktu (Smith dan Nichols 2005), tetapi adanya keragaman hutan
alam bekas tebangan menyebabkan pertumbuhan tegakan menjadi
beragam, sehingga lamanya waktu pemulihan akan beragam,
tergantung pada tingkat kerusakan hutan dan daya dukung
lingkungannya (Muhdin et al. 2008). Pada skala pengusahaan hutan,
pemulihan hutan mempunyai pengertian yang sempit yaitu kembalinya
potensi tegakan jenis-jenis komersil pada areal hutan tersebut.
Pemahaman dan penilaian indikator pemulihan pada hutan alam
produksi masih bersifat parsial dan beragam. Belum dipandangnya
proses interaksi kondisi ekofisiologis sebagai sebuah kesatuan faktor
yang membentuk produktivitas hutan alam yang diinginkan. Tinjauan
secara parsial terhadap penilaian pemulihan hutan (Phillips et al. 2002;
Vanclay 2003; Bunyavejchewin et al. 2003; Gourlet-Fleury et al. 2005;
Bischoff et al. 2005; Mex 2005; Hardiansyah et al. 2005; Kariuki et al.
2006; Kurinobu et al. 2006; Muhdin 2012; Setiawan 2013; Susanty
2014) menunjukkan bahwa perlu diformulasikan bentuk penilaian
pemulihan yang mencakup multi aspek baik produktivitas tegakan,
konservasi keragaman hayati serta kesehatan atau kualitas tapak hutan.
Kebutuhan dan tuntutan tersedianya model penilaian pemulihan hutan
yang bersifat multi aspek dan terukur akan menjadi dasar menentukan
tindakan silvikultur yang tepat dalam pengelolaan hutan yang lestari.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian yaitu menyusun formulasi dan teknik penilaian
pemulihan tegakan hutan alam setelah penebangan, dengan sasaran
adalah: (a) Menyediakan hasil identifikasi ragam parameter penting
yang mencakup dimensi statis dan dinamis dalam penilaian pemulihan
pada beberapa variasi kondisi hutan alam produksi bekas tebangan; (b)
Mendapatkan variabel/parameter penting mencakup 3 aspek utama
meliputi: produktivitas tegakan, konservasi jenis dan kondisi tapak; dan
(c) Tersusun rumusan atau formulasi dasar penilaian pemulihan tegakan
hutan alam bekas tebangan.
C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian berada di plot permanen STREK (seluas 72 ha)
wilayah KHDTK HP Labanan, Berau Kaltim dan dan pembangunan plot
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permanen di konsesi IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi, Wahau
Kaltim (seluas 6 ha).
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan meliputi :
(1) Monitoring dan pembangunan plot permanen pada variasi kondisi
tegakan hutan setelah penebangan, dilakukan pengukuran
koordinat (GPS Garmin GPSmap 78s) dan helling (%) pada setiap
jalur dalam plot.
(2) Pengumpulan data tegakan secara sensus semua jenis pohon
dengan limit diameter 10 cm meliputi: nomor plot, nomor pohon,
nama jenis pohon, keliling batang (1.3 m atau 20 cm di atas banir),
pohon mati, posisi tajuk (Dawkins 1958), ingrowth dan posisi pohon
dalam plot.
(3) Pengumpulan data kondisi keterbukaan tajuk dibawah tegakan
(Light Meter 401025 Extech Instruments) dan kondisi pH tanah
(Demetra Pat.193478 E.M. System Soil Tester).
Komponen pengolahan dan analisis data mencakup perhitungan
dimensi kuantitatif komponen tegakan meliputi: Kerapatan (phn ha-1),
bidang dasar (m2 ha-1), Mortalitas (pohon ha-1 2th-1), alih tumbuh
(Ingrowth) (pohon ha-1 2th-1), riap tegakan periodik (Loetsch et al.
1973; Husch et al. 2003) (m2 ha-1 2th-1), jumlah jenis berdasarkan hasil
identifikasi botanis, indeks keanekaragaman jenis (Species Heterogenity
Index) (Shanon dan Wiener dalam Krebs 1989) (H’), kelimpahan
species, indeks kekayaan jenis (Richness) Margallef (R1) (Magurran
1988) dan indeks kemerataan jenis (Evenness) Pielou J’ (Magurran
1988). Analisis parameter/variabel pembentuk penilaian pemulihan
tegakan hutan bekas penebangan menggunakan pendekatan Analisis
Komponen Utama (Principal Component Analysis/PCA) (Soemartini 2008;
Mattjik dan Sumertajaya 2011) berdasarkan koefisien keragaman
minimal persentase kumulatif proporsi keragaman total yang mampu
dijelaskan >80% dan nilai eigenvalue >1. Kecenderungan penilaian
variable penyusun juga dilakukan dengan analisis biplot (Timm 2002).
Formulasi yang disusun sebagai berikut: Y = ƒ WiXi
dimana: Y = keragaan karakteristik biometrik (KKB); Wi = bobot atau
koefisien variabel ke-i; Xi = variabel ke-i (dimensi statis dan dinamis
tegakan hutan /ha-1)
Untuk
menentukan
faktor-faktor
utama
yang
paling
mempengaruhi variabel dependen (parameter penting) dari variabel
dimensi statis dan dinamis pembentuk penilaian pemulihan tegakan
hutan dilakukan dengan analisis faktor (Analysis Factor) berdasarkan
nilai koefisien korelasi dengan menggunakan uji Bartlett’s Test of
Sphericity dengan nilai KMO (Kaiser Meyer Olkin) >0,5 dan hasil
perhitungan Measures of Sampling Adequacy (msa)>0.6 (Timm 2002;
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Mattjik dan Sumertajaya 2011). Perangkat pengolah dan analisis data
dilakukan dengan menggunakan program spreadsheet, Visual FoxPro
6.0, MATLAB ver 7.7, Surfer 8.0 dan SPSS Ver 10.
D. Hasil yang dicapai
Dimensi kuantitatif tegakan setelah tebangan akan mempunyai
dinamika dan pola yang berbeda berdasarkan variasi kondisi tegakan
sepanjang umur pemulihan. Berikut cuplikan pola fluktuasi tegakan pada
plot STREK yang berumur 23 tahun setelah penebangan berdasarkan
kerapatan dan bidang dasar serta bentuk mortalitas dan ingrowth yang
terjadi.

(a)

(b)

Gambar 1.
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Kondisi tegakan dengan teknik penebangan yang berbeda
berdasarkan (a) kerapatan tegakan (btg ha-1) dan (b) bidang
dasar (m2 ha-1)
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(a)

(b)

Gambar 2. Tingkat mortalitas (btg ha-1 2th-1) tegakan pada hutan bekas
tebangan berdasarkan (a) teknik penebangan yang berbeda dan
(b) teknik pembebasan yang berbeda

(a)

(b)

Gambar 3. Tingkat ingrowth (btg ha-1 2th-1) tegakan pada hutan bekas
tebangan berdasarkan (a) teknik penebangan yang berbeda dan
(b) teknik pembebasan yang berbeda
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Penyusunan formulasi penilaian pemulihan tegakan dilakukan
berdasarkan analisis komponen utama keragaan karakteristik biometrik
pada kondisi tegakan hutan bekas tebangan baik dengan maupun tanpa
perlakuan hingga 23 tahun. Penilaian konsistensi komponen utama
(principal component/PC) terpilih 3 PC pada hutan setelah tebangan
(HBT)11 dan hutan setelah pembebasan (HSP)9. Formulasi yang
dihasilkan ditampilkan secara grafis untuk penilaian ukuran KKB HBT dan
HSP menunjukkan kedekatan kondisi kearah hutan primer (Gambar 5).

Biplot KKB HBT
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PC 2
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I
M
rBD

E
N1 H
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0.0

J

BD

K

-2.5

-5.0
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0.0
PC 1
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Gambar 4. Analisis biplot distribusi sebaran variabel penting dan analisis scree
plot pendekatan jumlah komponen utama formulasi penilaian
tegakan
BA
BA

BB
BB

Keterangan: BB = batas bawah; BA= batas bawah; KKB = keragaan karakteristik biometrik; HBT
= hutan bekas tebangan; HSP = hutan setelah pembebasan

Gambar

5.

Keragaan karakteristik
penebangan

biometrik

tegakan

hutan

setelah

Kecenderungan arah perkembangan struktur tegakan hutan
setelah tebangan dapat menggunakan indeks yang dibangun dengan
pendekatan komponen utama yaitu (1) indeks ekologi (ecological index)
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yang meliputi variabel: indeks keanekaragaman, indeks kekayaan jenis,
tingkat kelimpahan, jumlah jenis, indeks kemerataan, bidang dasar dan
riap bidang dasar; (2) indeks pemulihan tegakan ( recovery index)
meliputi variabel: kerapatan, bidang dasar dan tingkat ingrowth dan (3)
indeks dinamis (dynamic index) meliputi variabel: riap bidang dasar dan
tingkat mortalitas. Penilaian kecenderungan arah perkembangan struktur
tegakan hutan setelah pembebasan juga menggunakan pendekatan 3
komponen utama yaitu (1) indeks ekologi (ecological index) yang
meliputi variabel: indeks keanekaragaman, indeks kekayaan jenis,
tingkat kelimpahan, jumlah jenis, indeks kemerataan, tingkat mortalitas
dan ingrowth; (2) indeks pemulihan tegakan (recovery index) meliputi
variabel: kerapatan dan indeks kemerataan jenis dan (3) indeks dinamis
(dynamic index) dengan variabel riap bidang dasar.
Pada kondisi hutan primer mempunyai struktur yang lebih
kompleks dibandingkan pada hutan bekas tebangan maupun hutan
setelah pembebasan. Respon yang berbeda dari jenis atau kelompok
jenis merupakan salah satu tinjauan karakteristik penilaian kuantitatif
dimensi tegakan yang penting untuk pertimbangan variasi keragaman
jenis penyusun tegakan (Phillips et al. 2002; Valle et al. 2006). Penilaian
dimensi kuantitatif dalam jangka panjang juga bermanfaat dalam
evaluasi teknik silvikultur yang diberikan dan sebagai updating dalam
kegiatan inventarisasi hutan (Garcia 2001).
E.

Kesimpulan dan Rekomendasi

a)

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini
adalah:
1. Rumusan peubah penting penyusun formulasi penilaian pemulihan
tegakan hutan alam setelah penebangan (HBT) meliputi: bidang
dasar, riap bidang dasar, indeks kemerataan dan kelimpahan jenis,
sedangkan tegakan hutan setelah pembebasan (HSP) mempunyai
peubah penting meliputi: indeks keanekaragaman, kelimpahan
jenis, tingkat mortalitas dan ingrowth.
2.

Penilaian efektif arah pemulihan tegakan hutan adalah pada umur
11 tahun setelah penebangan dan 9 tahun setelah perlakuan
pembebasan. Pada hutan primer mempunyai komponen penilaian
yang lebih kompleks. Rumusan atau formulasi penilaian pemulihan
disusun dengan bentuk persamaan keragaan karakteristik
biometrik (KKB) berikut:
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KKB HBT = 0.77 Bd + 0.74 rBd + 0.83 E + 0.80 N1
KKB HSP = 0.83 H’ + 0.78 N1 + 0.84 M + 0.76 I
KKB HP = 0.624K + 0.926Bd + 0.724J + 0.807H’ + 0.665R1 + 0.838
N1 + 0.635M.
b)

Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat disampaikan pada penelitian ini
adalah:
1. Rumusan KKB tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat
pemulihan struktur tegakan setelah mendapat gangguan
(penebangan) menuju ke arah kondisi asal. Ukuran akhir dalam
keragaan karakteristik biometrik hutan Dipterocarpaceae campuran
merupakan penilaian tingkat kedekatan (closeness) kondisi tegakan
hutan terhadap kondisi hutan primer yang mendukung pada
penilaian paradigma pembangunan hutan untuk mendekati kondisi
hutan alam yang pernah ada pada areal tersebut (close to the
natural forest).

42

Ringkasan Hasil Penelitian 2015
F. Lampiran
Kondisi tegakan dalam plot permanen dan kegiatan pengumpulan data
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:
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Pelaksana Kegiatan

:

Penelitian dan Pengembangan LHK
Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan
Hasil Hutan Bukan Kayu)
Dr. Ir. Darwo, M.Si
Teknik Pengembangan Pasak Bumi untuk
Penghasil Benih
Deddy N.C., S.Hut dan Rayan, S.Hut
Abstrak

Pasak bumi merupakan salah satu jenis tumbuhan berkhasiat obat dari
ekosistem hutan dipterocarpaceae. Diperlukan budidaya untuk memenuhi
permintaan yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
respon pertumbuhan hasil perbanyakan generatif dan vegetatif, mengetahui
media sapih yang baik bagi pertumbuhan bibit tingkat persemaian serta
mengetahui pertumbuhan tanaman di lapangan. Rancangan pada perbanyakan
generatif dan vegetatif adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), sedangkan pada
plot tanaman di lapangan adalah Rancangan Acak Lengkap Berblok (RCBD).
Hasil perbanyakan cabutan alam menunjukkan persentase hidup 91,67-100%.
Faktor populasi berpengaruh nyata pada pertumbuhan diameter, sedangkan
lainnya berpengaruh sangat nyata baik itu pertumbuhan tinggi maupun
diameter. Perbanyakan stek batang dengan persentase hidup 73,34-90%.
Faktor bahan stek dan zat pengatur tumbuh memberikan pengaruh yang sangat
nyata pada munculnya jumlah tunas dan tinggi tunas. Interaksi keduanya
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata pada tinggi tunas dan berbeda
nyata pada jumlah tunas. Tanaman tingkat pancang dan yang telah berbuah
memberikan hasil lebih baik dibanding menggunakan anakan untuk bahan stek
batang. Media sapih dengan penambahan kompos memberikan hasil lebih baik
pada pertumbuhan bibit pasak bumi di persemaian. Pertumbuhan tinggi terbaik
tanaman di lapangan (34,67 cm) dan diameter (8,17) mm pada perlakuan
penanaman menggunakan seresah.
Kata kunci: pasak bumi, populasi, perbanyakan generatif, perbanyakan
vegetatif

Ringkasan
A. Latar Belakang
Dewasa ini produk obat-obatan herbal mulai digunakan berbagai
lapisan masyarakat. WHO memperkirakan 80% penduduk negara
berkembang masih mengandalkan pada pengobatan tradisional yang
dalam prakteknya 85% menggunakan atau melibatkan tumbuhtumbuhan (Lestari et al., 2009). Hutan tropika basah kaya akan jenis45
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jenis tumbuhan berkhasiat obat yang jumlahnya 1.260 jenis (Zuraida et
al., 2009) dan di Indonesia potensinya mencapai 600 jenis
(Wijayakusuma, 1995). Identifikasi tumbuhan berkhasiat obat telah
dilakukan di beberapa wilayah di Kalimantan (Tabel 1). Namun, sampai
dengan saat ini baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan.
Tabel 1. Identifikasi Tumbuhan Berkhasiat Obat di Wilayah Kalimantan
Jumlah
Lokasi
Sumber
jenis
Taman Nasional Kutai Kaltim
127
Noorhidayah dan Sidiyasa,
2005
Malinau Research Forest Kaltim
132
Rahayu, 2005
Dayak Kenyah dataran tinggi Apo Kayan
200
Leamen et al, 1991
Kaltim
Hutan Pendidikan Hampangen Kalteng
38
Ilona, 2003
Taman Nasional Bitung Karibun Kalbar
41
Gantavid et al, 1997

Salah satu jenis tumbuhan yang berkhasiat obat dari ekosistem
hutan dipterocarpaceae adalah pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack).
Di Kalimantan, pasak bumi diperdagangkan dalam bentuk serbuk,
potongan akar dan berupa gelas (Hady dan Kurniawan, 2013).
Permintaan akan jenis pasak bumi cukup menjanjikan. Kebutuhan di
Balikpapan mencapai 1,2 ton/tahun dan bahkan di Pulau Jawa lebih
banyak lagi hingga 74,61 ton/tahun (Achmadi, 2009). Di pasar
internasional, akar pasak bumi kering seharga 20–25 USD/kg, selain itu
produk ekstraknya 26 USD per botol terdiri 60 kapsul (Bhat dan Karim,
2010).
Selama ini pasak bumi dieksploitasi dari hutan alam (Zuhud dan
Hikmat, 2009). Eksploitasi di hutan alam yang tidak diimbangi dengan
budidaya menyebabkan kelangkaan. Bahkan tanaman pasak bumi telah
diklasifikasi dalam jenis langka dengan status “terkikis” (Rifai, 1992). Di
negara tetangga Malaysia, sejak 2001 pasak bumi telah ditetapkan
sebagai tumbuhan yang dilindungi. Kondisi ini menyebabkan tekanan
terhadap pasak bumi di Indonesia sebagai bahan baku semakin tinggi.
Dampaknya, industri herbal negara Malaysia membeli pasak bumi secara
besar-besaran dari pulau Sumatera melalui pasar gelap (Zuraida et al.,
2009). Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pengadaan
bahan baku pasak bumi melalui kegiatan budidaya secara intensif. Hal
ini karena pasak bumi memiliki potensi digunakan sebagai bahan baku
obat akan memerlukan pembudidayaan untuk memenuhi permintaan
industri dalam jumlah yang besar dan kontinyu. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai budidaya
pasak bumi.
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B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui respon pertumbuhan hasil perbanyakan generatif dan
vegetatif.
2. Mengetahui media sapih yang baik bagi pertumbuhan bibit tingkat
persemaian.
3. Mengetahui pertumbuhan tanaman di lapangan.
Sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Mendapatkan bibit tanaman hasil perbanyakan generatif dan
vegetatif.
2. Mendapatkan komposisi media sapih yang terbaik bagi pertumbuhan
bibit di persemaian
3. Mendapatkan data dan informasi pertumbuhan tanaman di lapangan
C. Metode Penelitian
Lokasi Penelitian
Eksplorasi dan pengumpulan materi dilaksanakan di Taman
Nasional Kutai (TNK) Kaltim, Samboja Kaltim dan Taman Nasional Bukit
Tigapuluh (TNBT) Riau. Perbanyakan bibit dan perlakuan media sapih
dilaksanakan di green house dan persemaian Balai Besar Penelitian
Dipterokarpa (B2PD) Samarinda. Pengamatan pertumbuhan dilakukan di
demplot tanaman pasak bumi di KHDTK Samboja.
Prosedur Kerja
 Percobaan 1 : Perbanyakan pasak bumi secara generatif
Metode yang digunakan adalah cabutan alam. Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 faktor yaitu
perbedaan media [M] dan populasi [P]. Faktor media terdiri dari 4
aras yaitu yaitu top soil [M1]; top soil : pasir (1:1) [M2]; top soil :
pasir : pupuk kompos (3:3:1) [M3] dan top soil : pupuk kompos (6:1)
[M4]. Faktor populasi terdiri dari 3 populasi yaitu populasi Samboja
[P1], TNK [P2] dan TNBT [P3]. Masing-masing komposisi media
sebanyak 20 tanaman yang diulang sebanyak 3 kali. Dengan
demikian keseluruhan objek pengamatan dari kombinasi perlakuan
sebanyak 720 tanaman. Parameter yang diamati adalah persentase
hidup, pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan diameter bibit.
 Percobaan 2 : Perbanyakan pasak bumi secara vegetatif
Metode yang digunakan adalah stek batang. Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 faktor yaitu
bahan stek [B] dan zat pengatur tumbuh [Z]. Faktor bahan stek
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terdiri dari 3 aras yaitu tingkat anakan [B1], pancang [B2] dan
tanaman yang telah berbuah [B3]. Faktor zat pengatur tumbuh terdiri
dari 2 aras yaitu tanpa zat pengatur tumbuh [Z1] dan menggunakan
zat pengatur tumbuh [Z2]. Masing-masing kelompok bahan stek
menggunakan sebanyak 30 potongan stek yang diulang sebanyak 3
kali. Dengan demikian keseluruhan objek pengamatan berjumlah 540
potongan stek. Parameter yang diamati adalah persen berakar,
persen bertunas, persen jadi bibit.
 Percobaan 3 : Pengamatan pertumbuhan pasak bumi di lapangan
Merupakan kegiatan pengamatan di demplot tanaman pasak bumi di
KHDTK Samboja yang telah dibangun pada tahun 2010. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Berblok dengan
perlakuan pemberian pupuk dasar pada setiap lubang tanam sebelum
dilakukan penanaman terdiri dari kontrol (tanpa pupuk kandang dan
seresah), pupuk kandang (109,7 gram) dan seresah (203,4 gram).
Masing-masing aras menggunakan 50 tanaman yang diulang
sebanyak 6 kali. Dengan demikian keseluruhan objek pengamatan
berjumlah 900 tanaman. Parameter yang diamati adalah persentase
hidup, pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan diameter.
D. Hasil yang dicapai
Eksplorasi dan pengumpulan bahan
Rekapitulasi hasil eksplorasi ketiga lokasi tersebut seperti pada
Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Eksplorasi
No

Lokasi

GPS

Ketinggi
an
tempat
(m dpl)

1

Samboja

o

o

00 59’34,1” – 01 01’21,5”

Jml
tanam
an
induk

00o21’45,0” – 00o22’52,0”

(%)

54

1.682–
2.314

63–89

15-119

50

2.000

67–90

187-489

129

2.577

50–90

116 52’08,4” –
116o57’42,5”
TNK

mm/th

Kelem
baban
relatif

52-109

o

2

Curah
hujan

o

117 28’00,5” –
117o28’29,6”
3

TNBT

00o50’00,5” – 00o50’46,2”
o

102 30’36,8” –
102o31’28,7”
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Perbanyakan secara generatif
Data yang baru dapat disajikan adalah dari Samboja dan TNK,
karena pada populasi TNBT bibit masih berumur 4 minggu dan belum
menunjukkan munculnya tunas. Secara rinci persentase hidup dan
persentase bertunas seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Persentase Hidup dan Persentase Bertunas Cabutan Pasak Bumi
Populasi/Perlakuan

Persentase hidup (%)

Persentase bertunas (%)

97,08

11,67

M1P1

91,67

28,34

M2P1

98,34

8,34

M3P1

98,34

3,34

M4P1

100

6,67

97,5

6,67

M1P2

100

11,67

M2P2

100

6,67

M3P2

93,34

5

M4P2

96,67

3,34

Samboja

TNK

Hasil analisis varian menunjukkan bahwa variasi media serta
interaksinya dengan populasi memberikan perbedaan yang sangat nyata
pada pertumbuhan tinggi dan diameter cabutan alam. Untuk faktor
populasi, memberikan pengaruh berbeda sangat nyata pada
pertumbuhan tinggi, sedangkan pertumbuhan diameter berbeda nyata
(Tabel 4).
Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Varian Pertumbuhan Tinggi dan Diameter
Tanaman Pasak Bumi Pada Percobaan Perbanyakan Secara Generatif
Sumber variasi

Derajat bebas

Kuadrat Tengah
Pertumbuhan tinggi

Pertumbuhan diameter

Media

3

52,716**

38,647**

Populasi

1

273,639**

0,36*

Media*Populasi

3

18,610**

17,946**

Error

458

Total

466

3,135

0,38

Keterangan : *berbeda nyata; ** berbeda sangat nyata pada taraf 5%
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Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa penambahan kompos [M3
dan M4] memberikan pengaruh pada pertumbuhan tinggi dan diameter
serta berbeda nyata jika dibandingkan tanpa penggunaan kompos. Pada
pertumbuhan tinggi, penambahan pasir pada top soil (1:1) [M2] sudah
memberikan pengaruh yang berbeda nyata dibandingkan dengan
penggunaan media sapih top soil saja. Rincian hasil uji lanjut seperti
pada tabel Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Lanjut Pertumbuhan Diameter Tanaman Pada Perbanyakan
Secara Generatif
Perlakuan Media

Pertumbuhan tinggi

Pertumbuhan
diameter

M1

2,0270 a

0,0774 a

M2

2,7723 b

0,1209 a

M3

3,4600 c

0,2657 b

M4

3,5265 c

0,3118 b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Untuk faktor populasi, dilihat berdasarkan nilai rata-ratanya tampak
bahwa pertumbuhan tinggi populasi Samboja (3,73 cm) lebih baik
dibanding TNK (2,16 cm). Namun sebaliknya untuk pertumbuhan
diameter, populasi TNK (0,19 mm) lebih baik dibanding Samboja (0,18
mm) walaupun dalam kisaran yang sempit.
Perbanyakan secara vegetatif
Perlakuan perbanyakan secara vegetatif stek
batang
menggunakan sampel yang berasal dari populasi TNK. Persentase hidup
stek batang berkisar antara 73,34-90%. Secara rinci informasi
persentase hidup seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Persentase Hidup Stek Batang Pasak Bumi
Bahan stek

50

ZPT

Persentase hidup (%)

B1

Z1

74,45

B1

Z2

85,56

B2

Z1

73,34

B2

Z2

76,67

B3

Z1

90

B3

Z2

87,78
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Analisis varian terhadap 2 faktor yang diuji menunjukkan bahwa
keduanya memberikan pengaruh yang sangat nyata pada munculnya
jumlah tunas dan tinggi tunas stek batang, kecuali pada interaksi antara
bahan stek dengan ZPT. Untuk interaksi tersebut hanya memberikan
hasil yang berbeda nyata.
Tabel 7. Rekapitulasi Analisis Varian Pertumbuhan Tinggi dan Diameter
Tanaman Pasak Bumi Pada Percobaan Perbanyakan Secara Vegetatif
Sumber variasi

Derajat bebas

Kuadrat Tengah
Jumlah tunas

Tinggi tunas

Bahan stek

2

311,650**

67,969**

ZPT

1

55,990**

67,609**

Bahan stek*ZPT

2

17,539*

152,949**

Error

392

5,305

3,436

Total
398
Keterangan : *berbeda nyata; ** berbeda sangat nyata pada taraf 5%

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perbedaaan bahan stek
memberikan perbedaan yang nyata pada munculnya jumlah tunas.
Bahan stek anakan, pancang dan tanaman yang berbuah berbeda nyata
satu sama lain. Sementara itu pada tinggi tunas, tingkat pancang dan
tanaman yang telah berbuah berbeda nyata dengan anakan. Rincian
hasil uji lanjut seperti pada tabel Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Uji Lanjut Pertumbuhan Diameter Tanaman Pada Perbanyakan
Secara Vegetatif
Perlakuan Bahan Stek

Jumlah tunas

Tinggi tunas

B1

1,7658 a

2,2568 a

B2

3,9265 b

3,6166 b

B3

4,8808 c

3,6647 b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%
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Pertumbuhan pasak bumi di lapangan
Rekapitulasi rata-rata persentase hidup tanaman seperti pada
Tabel 9.
Tabel 9. Persentase Hidup Tanaman Pasak Bumi
Persen hidup umur 12 bulan

Persen hidup umur 56 bulan

(%)

(%)

Kontrol

75,34

45,34

Pupuk

77,67

56,67

Seresah

85,34

67

Perlakuan

Pada umur 56 bulan diperoleh tanaman tertinggi yaitu sebesar
226 cm. Sebanyak 42 tanaman diantaranya memiliki tinggi lebih dari 100
cm. Rata-rata tinggi dan diameter tanaman umur 12 bulan dan 56 bulan
seperti pada Tabel 10.
Tabel 10. Rata-rata Tinggi dan Diameter Serta Pertumbuhan Tinggi dan
Diameter Pasak Bumi
Rata-rata (cm)

Rata-rata (mm)

Pertumbuhan

Pertumbuhan

D2

tinggi

diameter

58 Bulan

(cm)

(mm)

0,23

7,37

27,93

7,02

50,99

0,25

7,82

32,03

7,45

54,84

0,32

8,60

34,67

8,17

T1

T2

D1

12
bulan

58
bulan

12
bulan

Kontrol

12,70

46,30

Pupuk

13,63

Seresah

15,95

Perlakuan

Secara umum, rata-rata pertumbuhan tinggi dari umur 12 bulan
hingga 56 bulan hanya sebesar 31,97 cm, sedangkan pertumbuhan
diameternya hanya 7,6 mm. Data analisis varian menunjukkan bahwa
hanya pertumbuhan diameter saja yang memberikan hasil signifikan
pada taraf 5%, sedangkan pada pertumbuhan tinggi tidak demikian
(Tabel 11.)
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Tabel 11. Rekapitulasi Analisis Varian Pertumbuhan Tinggi dan Diameter
Tanaman Pasak Bumi di Lapangan
Sumber variasi

Derajat bebas

Perlakuan pupuk dasar
Galat

2
687

Kuadrat Tengah
Tinggi

Diameter

1830,440ns

57,692*

746,783

13,759

Total
689
Keterangan : ns tidak berbeda nyata; * berbeda nyata pada taraf 5%

Untuk mengetahui jenis perlakuan yang memberikan hasil terbaik
pada pertumbuhan diameter, dilakukan uji lanjut seperti pada tabel
dibawah.
Tabel 12. Hasil Uji Lanjut Pertumbuhan Diameter Tanaman di Lapangan
Perlakuan
Kontrol
Pupuk
Seresah

Pertumbuhan diameter
7,02 a
7,45 ab
8,17 b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%

E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Perbanyakan secara
generatif cabutan alam menunjukkan persentase hidup 91,67-100%.
Hanya faktor populasi saja yang memberikan pengaruh berbeda nyata
pada pertumbuhan diameter, sedangkan lainnya berpengaruh sangat
nyata baik itu pada pertumbuhan tinggi maupun diameter. Perbanyakan
secara vegetatif stek batang dengan persentase hidup 73,34-90%.
Faktor bahan stek dan zat pengatur tumbuh memberikan pengaruh yang
sangat nyata pada munculnya jumlah tunas dan tinggi tunas. Sementara
interaksi keduanya memberikan pengaruh berbeda sangat nyata pada
tinggi tunas dan berbeda nyata pada jumlah tunas. Pemilihan bahan
untuk stek batang tingkat pancang dan tanaman yang telah berbuah
memberikan hasil yang lebih baik dibanding menggunakan anakan untuk
bahan stek. (2) Media sapih dengan penambahan kompos memberikan
hasil yang lebih baik pada pertumbuhan bibit pasak bumi di persemaian.
(3) Pertumbuhan tinggi terbaik tanaman di lapangan sebesar 34,67 cm
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dan diameter sebesar
menggunakan seresah.

8,17

mm

pada

perlakuan

penanaman

b) Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah dalam rangka
pembangunan demplot tanaman untuk penghasil benih adalah perlu
adanya seleksi pada tanaman yang telah berbuah terutama pada
perbanyakan secara vegetatif stek batang yang kemudian disapih
dengan penambahan media kompos. Penanaman untuk demplot dengan
penambahan seresah sebagai pupuk dasarnya.
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Abstrak

Akses masyarakat sekitar KHDTK untuk beraktivitas menjadikan KHDTK tidak
aman. Menjawab hal tersebut, optimasi produktivitas lahan dengan pola
agroforestri bisa diterapkan. Diharapkan melalui sistem agroforestri ini,
pemanfaatan dan produktivitas lahan hutan alam di KHDTK Labanan dapat lebih
dioptimalkan dalam menghasilkan pangan, energi dan mengkonservasi air,
selain itu fungsinya sebagai kawasan hutan tetap terjaga.Tujuan penelitian
pada tahun pertama adalah untuk mengujicoba penanaman jenis tanaman
MPTS di lahan hutan alam; menghasilkan data analisis vegetasi di dalam plot
penelitian; mengetahui kondisi tanah; dan mengetahui stok biomassa maupun
karbon tumbuhan bawah. Metode penelitian dimulai dengan survey lahan untuk
mengidentifikasi kondisi lahan, pembuatan plot penelitian dengan ukuran 50 x
200 m sebanyak 3 plot dengan perlakuan jenis tanaman dan media tanam pada
setiap plot, pengambilan sampel tanah dan biomassa tumbuhan bawah,
kemudian dilanjutkan dengan penanaman tanaman MPTS dengan perlakuan
pupuk organic dan NPK. Hasil analisa vegetasi menyebutkan bahwa jenis
cunday (Saraca declinata) mendominasi keberadaan tegakan pohon pada plot
penelitian sebanyak 43 pohon/ha dengan luas bidang dasar 21,55 m2/ha.
Indeks nilai penting (INP) vegetasi tertinggi ada pada jenis cunday (Saraca
declinata) sebesar 51,43% dan INP terendah ada pada jenis bintangur
(Callophyllum sp) sebesar 2,89%. Jenis tanah pada umumnya podsolik haplik
dan podsolik cromik dengan keadaan pH tanah pada plot penelitian berkisar
antara 5–7, dengan nilai N Total <0,3%, P Total <49 mgP 2O5/100g, K Total
pada umumnya di plot penelitian tersebut berkisar 2–8 mgK2O/100g, dan
kandungan C organik tanah <2,1%. Stok karbon awal untuk tumbuhan bawah
sangat kecil yaitu 0,000224–0,000226 ton/ha.
Kata kunci: Agroforestri, hutan alam, KHDTK, tanaman MPTS
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Ringkasan
A. Latar Belakang
Berkaitan dengan arah pembangunan kehutanan dewasa ini yang
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan tersebut, maka
pengembangan dalam pemanfaatan KHDTK akan dikolaborasikan
dengan aktivitas masyarakat dalam meningkatkan dan memenuhi
kebutuhan hidupnya. Untuk itu penelitian lima tahun ke depan diarahkan
menuju kesejahteraan masyarakat disekitar hutan tersebut melalui
program-program
yang
member
akses
masyarakat
dalam
memberdayakan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan obatobatan.
Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan terpadu yang
memiliki aspek sosial dan ekologi, dilaksanakan secara terencana melalui
perpaduan antara tumbuhan berkayu (pepohonan) dengan tanaman
pertanian dan atau hewan (ternak atau ikan), baik secara bersama-sama
atau bergiliran, sehingga dalam satu unit lahan dapat diperoleh hasil
yang bernilai ekonomis secara optimal dan berkesinambungan
(Lundgren dan Raintree, 1982; Nair, 1983). Melalui pola agroforestri ini,
pemanfaatan dan produktivitas lahan hutan dapat lebih dioptimalkan
melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk meningkatkan
ketahanan pangan, ketahanan energi, kecukupan air dan peningkatan
pendapatan masyarakat sekitar hutan.
Dengan demikian agroforestri merupakan sistem penggunaan
lahan yang efisien dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan baik
pada level masyarakat maupun level nasional. Namun, sampai saat ini
agroforestri belum menjadi arus utama di dalam kebijakan
pembangunan kehutanan. Bahkan pengembangan sistem agroforestri di
dalam kawasan hutan alam pun masih merupakan kegiatan yang
dipandang tak tepat untuk diterapkan. Untuk itu dalam penelitian ini
diharapkan dengan penerapan dan pengembangan pola agroforestri ini
menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan
sumber daya hutan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar hutan.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah 1) Mengetahui
kondisi lahan pada plot penelitian di bawah tegakan hutan alam;
2)Menghasilkan data analisis vegetasi awal pada plot penelitian di bawah
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tegakan hutan alam; 3) Mengetahui stok biomassa maupun karbon
tumbuhan bawah pada plot penelitian di bawah tegakan hutan alam; 4)
Memperoleh data awal penanaman jenis tanaman MPTS pada lahan di
bawah tegakan hutan alam.
Sasaran penelitian pada tahun pertama adalah 1) Tersedianya
data dan informasi mengenai kondisi lahan di bawah tegakan hutan
alam; 2) Tersedianya data dan informasi inventarisasi vegetasi awal
dalam plot penelitian di bawah tegakan hutan alam; 3) Tersedianya data
dan informasi stok biomassa maupun karbon tumbuhan bawah dalam
demplot penelitian di bawah tegakan hutan alam 4) Terbangunnya
demplot penelitian uji kesesuaian jenis MPTS di bawah tegakan hutan
alam.
C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian Optimasi Produktivitas Lahan Hutan Alam
Melalui Pola Agroforestri dilaksanakan di KHDTK Labanan, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Khususnya pada kawasan hutan
sekunder muda dan kawasan buffer zone yang berdekatan dengan
pemukiman penduduk atau desa di sekitar KHDTK Labanan.
Survey lahan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lahan yang
akan digunakan untuk membangun plot penelitian. Pembuatan plot yang
berukuran 50 x 200 m sebanyak 3 plot dengan perlakuan jenis tanaman
dan media tanam pada setiap plot. Satu plot terdiri dari 5 jalur tanaman
dengan jarak antar jalur 10 meter dan panjang setiap jalur 200 m.
Tanaman utama yang dimaksud adalah tanaman MPTS seperti karet,
durian dan gaharu, sedangkan tanaman sekat seperti kemiri. Tanaman
MPTS ditanam dengan jarak 10 x 5 m pada setiap jalur, sedangkan
tanaman sekat ditanam di batas luar plot tanaman utama dengan jarak
tanam 3 x 3 m.
Lokasi sampel tanah dan biomassa tumbuhan bawah dilakukan
pada setiap plot penelitian, dimana masing-masing plot pengambilan
sampel tersebar menjadi 5 titik pengambilan, tujuannya adalah untuk
memberikan data sebaran yang merata dan valid terhadap sampel
tersebut.
Dalam satu plot penelitian terdapat 5 jalur tanam, dimana
masing-masing jalur tanam terdapat perlakuan pemupukan yang
berbeda. Perlakuan tersebut adalah (1) Pupuk kompos sapi 2 kg/lubang
tanam; (2) Pupuk kompos kambing 2 kg/lubang tanam; (3) Pupuk
kompos ayam 2 kg/lubang tanam; (4) Pupuk NPK 500 gram/lubang
tanam; (5) Tanpa pupuk (kontrol).
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
vegetasi, biomassa dan stok karbon.
D. Hasil yang dicapai
Berdasarkan pertimbangan kemudahan akses dan pemantauan
selanjutnya, kondisi vegetasi yang dapat dikategorikan sebagai hutan
sekunder, dan kondisi lahan memiliki topografi yang landai hingga
bergelombang ringan (kelerengan 5% - 25%), maka terpilihlah lokasi
penelitian “Optimasi Produktivitas Lahan Hutan Alam Melalui Pola
Agroforestri di KHDTK Labanan” di km. 35 KHDTK Labanan. Lokasi
penelitian ini berada sekitar 70–100 m dari pinggir jalan provinsi
Samarinda–Berau yang bersisian dengan jalan menuju Dusun Nyapa
Indah.
Berdasarkan hasil analisa laboratorium keadaan pH tanah pada
plot penelitian berkisar antara 5–7, dengan nilai N Total <0,3%, P Total
<49 mgP2O5/100g, K Total pada umumnya di plot penelitian tersebut
berkisar 2–8 mgK2O/100g, dan kandungan C organik tanah <2,1%.
Berdasarkan hasil inventarisasi vegetasi dalam plot penelitian
teridentifikasi jenis-jenis kurang komersil yang mendominasi kawasan
hutan tersebut, jenis cunday (Saraca declinata) mendominasi tegakan
pada plot penelitian sebanyak 43 pohon/ha dengan luas bidang dasar
21,55 m2/ha (Gambar 1 dan 2).

Gambar 1. Kerapatan Jumlah Pohon Per Hektar Pada Lokasi Penelitian.
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Gambar 2. Kerapatan Luas Bidang Dasar (Lbds) Per Hektar Pada Lokasi
Penelitian.

Hasil analisa vegetasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat
24 jenis pohon yang teridentifikasi pada lokasi penelitian. Dimana indeks
nilai penting (INP) vegetasi tertinggi ada pada jenis cunday ( Saraca
declinata) sebesar 51,43% dan INP terendah adalah jenis bintangur
(Callophyllum sp) sebesar 2,89%. Dengan kondisi tersebut terlihat
bahwa penyebaran dan komposisi jenis tidak merata, selain itu sebagian
besar tegakan didominasi oleh jenis yang tidak komersil.
Tabel 1. Hasil Analisa Vegetasi di Lokasi Penelitian
No.

Nama Daerah

Nama Latin

KR (%)

DR (%)

FR (%)

INP (%)

Indeks
Indeks
Keragaman
Kemerataan Dominansi
Jenis (H)
(e)
(C)

1

Jabon

Anthocephalus sp.

4,56621

3,42850

6,38298

14,37768

0,06121

0,04495

0,00209

2

Terap

Artocarpus sp.

6,39269

7,22334

6,38298

19,99901

0,07635

0,05607

0,00409

3

Bintangur

Callophyllum sp.

0,45662

0,31280

2,12766

2,89708

0,01069

0,00785

0,00002

4

Kenari

Canarium sp.

2,73973

2,43952

4,25532

9,43456

0,04280

0,03143

0,00075

5

Arang

Diospyros sp.

1,82648

0,96852

2,12766

4,92266

0,03175

0,02332

0,00033

6

Keruing

Dipterocarpus sp.

1,36986

3,16739

4,25532

8,79258

0,02552

0,01874

0,00019

7

Ulin

Eusyderoxylon zwageri

1,36986

2,07242

4,25532

7,69760

0,02552

0,01874

0,00019

8

Manggis-manggisan

Garcinia sp.

1,36986

1,31851

2,12766

4,81603

0,02552

0,01874

0,00019

9

Pasang

Lithocarpus sp.

2,28311

2,50312

6,38298

11,16920

0,03748

0,02752

0,00052

10

Medang

Litsea sp.

6,39269

4,86202

4,25532

15,51003

0,07635

0,05607

0,00409

11

Macaranga

Macaranga sp.

2,28311

0,93951

2,12766

5,35027

0,03748

0,02752

0,00052

12

Dara-dara

Myristica sp.

0,91324

0,52406

2,12766

3,56496

0,01862

0,01368

0,00008

13

Binuang

Octomeles sp.

1,36986

0,97968

4,25532

6,60486

0,02552

0,01874

0,00019

14

Nyatoh

Palaquium sp.

3,65297

2,75566

4,25532

10,66395

0,05251

0,03856

0,00133

15

Banitan

Polyalthia sp.

0,91324

0,41248

4,25532

5,58104

0,01862

0,01368

0,00008

16

Keranji

Pongamia pinnata

8,67580

7,90810

6,38298

22,96688

0,09211

0,06764

0,00753

17

Bayur

Pterospermum sp.

4,56621

2,98180

4,25532

11,80333

0,06121

0,04495

0,00209

18

Cunday

Saraca declinata

19,63470

27,54965

4,25532

51,43967

0,13881

0,10194

0,03855

19

Bengkirai

Shorea laevis

0,45662

1,08456

2,12766

3,66884

0,01069

0,00785

0,00002

20

Meranti

Shorea sp.

8,67580

11,00033

4,25532

23,93145

0,09211

0,06764

0,00753

21

Jambu-jambu

Syzigium sp.

13,69863

11,21382

6,38298

31,29543

0,11826

0,08685

0,01877

22

Resak

Vatica sp.

1,36986

0,97038

4,25532

6,59556

0,02552

0,01874

0,00019

23

Laban

Vitex sp.

4,10959

2,91597

4,25532

11,28087

0,05697

0,04183

0,00169

24

Tulang pedung

Unknown species

0,91324

0,46789

4,25532

5,63645

0,01862

0,01368

0,00008
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Indeks kemerataan vegetasi pada lokasi penelitian menunjukkan
nilai dibawah 0,1 kecuali jenis cunday (Saraca declinata), sehingga
dapat dikatakan tingkat kehadiran jenis-jenis lainnya tidak merata pada
lokasi penelitian tersebut. Dengan begitu kondisi ini juga berpengaruh
terhadap indeks dominansi yang hanya didominasi oleh jenis cunday
(Saraca declinata) individu dengan indeks dominasi sebesar 0,04,
kemudian diikuti oleh jenis jambu-jambu (Syzigium sp) dengan nilai
indeks dominasi sebesar 0,02. Indeks dominasi merupakan informasi
pentingan dalam analisa vegetasi untuk mengetahui individu-individu
lebih terpusat pada satu atau beberapa jenis dari suatu tingkat
pertumbuhan (Simpson, 1949 dalam Odum, 1993).
Tabel 2. Rekapitulasi Biomassa, Kadar dan Stok Karbon Tumbuhan Bawah.
No.
Biomassa
Stok Karbon
Kadar Karbon (%)
Plot
(kg/ha)
(ton/ha)
1
3771,951
39,17
1,470
2
4275,732
41,3
1,752
3
4104,475
39,78
1,640

Stok karbon tumbuhan bawah di lokasi penelitian ini lebih besar
berkisar antara 1,470–1,752 ton/ha dari hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan pada lahan tembawang (pola agroforestri di Kalimantan
Barat) berkisar antara 0,47–1,19 ton/ha (Hardjana, 2013). Namun
banyak didominasi oleh jenis rumput-rumputan dan semak, sehingga
menjadi hal yang perlu untuk meningkatkan produktivitas lantai hutan
pada plot penelitian tersebut, disamping untuk meningkatkan
keberadaan vegetasi dalam menyerap dan nyimpan karbon dalam
jangka waktu tertentu.
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Awal Ketiga Jenis Tanaman Utama.
No.
Plo
t
1
2
3

Jenis

Jalur 1 (cm)
Ting
Dia
gi
m

Jalur 2 (cm)
Ting
Dia
gi
m

Jalur 3 (cm)
Ting
Dia
gi
m

Jalur 4 (cm)
Ting
Dia
gi
m

Jalur 5 (cm)
Ting
Dia
gi
m

Karet

66,03

1,27

73,59

0,38

73,44

0,39

70,49

0,44

62,75

0,38

41,62

0,33

36,00

0,92

38,88

0,34

57,85

0,61

41,43

0,35

57,13

0,47

51,07

0,34

46,98

0,40

37,21

0,35

42,97

1,16

Gahar
u
Duria
n

Berdasarkan mekanisme dalam metode penelitian, pada masingmasing jalur tanam dalam plot penelitian diberikan perlakuan pupuk
yang berbeda-beda. Untuk itu informasi awal dari kondisi tanaman
utama perlu untuk diketahui, sebagai data awal dalam rangka
memantau pertumbuhan dari tanaman utama dalam 3 atau 6 bulan ke
depan. Hasil pengukuran selanjutnya akan dibahas dengan pengaruh
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perlakuan yang telah diberikan pada awal penanaman, sebagai dasar
untuk mengambil keputusan berikutnya.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian pada
tahun pertama adalah :
1. Dari hasil analisa vegetasi menyebutkan jenis cunday ( Saraca
declinata) mendominasi keberadaan tegakan pohon pada plot
penelitian sebanyak 43 pohon/ha dengan luas bidang dasar 21,55
m2/ha. Indeks nilai penting (INP) vegetasi tertinggi ada pada jenis
cunday (Saraca declinata) sebesar 51,43% dan INP terendah ada
pada jenis bintangur (Callophyllum sp) sebesar 2,89%;
2. Jenis tanah pada umumnya podsolik haplik dan podsolik cromik
dengan keadaan pH tanah pada plot penelitian berkisar antara 5 – 7,
dengan nilai N Total < 0,3%, P Total < 49 mgP205/100g, K Total
pada umumnya di plot penelitian tersebut berkisar 2 – 8
mgK20/100g, dan kandungan C organic tanah < 2,1%;
3. Stok karbon awal untuk tumbuhan bawah cukup besar dengan
kisaran antara 1,470 – 1,752 ton/ha.
4. Data awal penanaman karet diperoleh tinggi rata-rata 69,26 cm dan
diameter 0,57 cm, durian dengan tinggi rata-rata 43,16 cm dan
diameter 0,51 cm sedangkan gaharu dengan tinggi rata-rata 47,07
cm dan diameter 0,54 cm.
b) Rekomendasi
Saran yang dapat disampaikan pada kegiatan penelitian ini
adalah:
1. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk kegiatan tersebut, agar
dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan up to date
mengenai perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi
selama penelitian.
2. Pentingnya keberlanjutan penelitian ini, maka perlunya dibuat MoU
kepada masyarakat sekitar KHDTK Labanan untuk dapat
berpartisipasi dalam keberlangsungan dan hasil dari kegiatan
penelitian ini.
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Program
Judul RPPI

:
:

Kordinator RPPI
Judul Kegiatan

:
:

Pelaksana Kegiatan

:

Penelitian dan Pengembangan LHK
Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan
Hasil Hutan Bukan Kayu)
Dr. Ir. Darwo, M.Si
Pembinaan Hutan di Areal Terbuka/Kosong di
KHDTK Labanan
Ir. Abdurachman, MP
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 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. KHDTK Labanan merupakan areal yang pada masa
sebelumnya merupakan hutan produksi sehingga ada tempat-tempat yang
terbuka/kosong akibat dari penebangan tersebut. Kegiatan pembinaan hutan
merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mengisi areal yang
terbuka/kosong di KHDTK Labanan. Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini
bertujuan mendapatkan teknik pembinaan dan pengayaan dihutan alam pasca
tebangan dan Untuk memperbaiki kualitas lingkungan KHDTKLabanan. Adapun
pelaksanaan di lapangan dengan membangun plot-plot yang dirancang dengan
menggunakan pola rancangan acak lengkap berkelompok. Hasil kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun ini adalah penanaman dari 4 jenis yaitu Ulin, Bangeris,
Pulai dan Shorea balangeran. Adapun pengukuran awal diperoleh rataan
diameter dan tinggi berturut-turut adalah Ulin 0,52 cm dan 51,72 cm; Bangeris
0,3 cm dan 45.34 cm, Pulai 0,34 cm dan 43.5 cm; Shorea balangeran 0.43 cm
dan 92 cm. Pengujian terhadap hasil perlakuan tanaman dihitung setelah ada
data pengukuran berikutnya.
Kata Kunci : Pembinaan, hutan bekas tebangan, produktivitas hutan, KHDTK

Ringkasan
A. Latar Belakang
Kawasan Hutan Dengan Tujuan khusus (KHDTK) Labanan
merupakan salah satu areal yang ditunjuk untuk kepentingan penelitian.
Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.
121/Menhut-II/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan Produksi Tetap sebagai KHDTK Labanan di Kabupaten Berau
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seluas ± 7.900 Ha, sedangkan berdasarkan hasil tata batas definitif
seluas 7.959,10 Ha dan batas kawasan sepanjang 38.041,49 meter
(temu gelang). Hasil tata batas definitif Hutan Penelitian Labanan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.
64/Menhut-II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapan Kawasan
Hutan Dengan Tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Labanan yang
Terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 7.959,10
(Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan dan Sepuluh
Seperseratus) Hektar.
Daerah ini sebelumnya adalah merupakan hutan produksi,
dimana sesuai penebangan untuk memperoleh kayu, dengan demikian
akan ada tempat yang terbuka/kosong akibat dari aktivitas penebangan
tersebut.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan
informasi uji coba perlakuan penanaman (tahun 2015), menganalisis
pertumbuhan hasil penanaman (tahun 2016), melakukan verifikasi dan
analisis data serta penyusunan sintesa dari semua aspek yang didapat di
lapangan (tahun 2017).
Sedangkan
tujuan
jangka
panjangnya
adalah
untuk
mendapatkan teknik pembinaan dan pengayaan di hutan alam pasca
tebangan dan untuk memperbaiki kualitas lingkungan KHDTK Labanan
Sasaran dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi
pembinaan di hutan alam pasca tebangan.
C. Metode Penelitian
Plot penelitian dibuat sebanyak 12 plot dengan luas 1,5 Ha/jenis
(4 jenis = 6 Ha), dengan jarak tanam 5 m x 5 m. Setiap jenis terdiri atas
3 Blok (Ulangan) dengan 4 perlakuan. Jumlah bibit dalam setiap unit
perlakuan 200 bibit (50 bibit/ulangan) untuk setiap jenis. Adapun jenis
yang dicobakan adalah Ulin, Pulai, Shorea balangeran dan Bangeris.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Acak lengkap
berkelompok. Perlakuan yang diterapkan adalah
a. Tanah dari galian lubang
b. Top soil
c. Top soil + Mulsa dari serasah daun (50 cm x 50 cm)
d. Top Soil + Guano 500 gram.
Pengamatan dilakukan setiap 3 bulan sampai umur 1 tahun, 6
bulan sekali sampai umur 3 tahun. Respon yang diamati adalah daya
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hidup tanaman, pertumbuhan diameter, tinggi, kondisi lingkungan dan
cahaya.
D.

Hasil yang dicapai

1. Persentase Hidup
Pengamatan terhadap persentase hidup adalah dalam rangka
memberikan gambaran tingkat keberhasilan dari perlakuan yang
diberikan. Hasil pengamatan terhadap perkembangan tanaman pada
saat ini baru ditanam dengan jumlah tanaman sesuai perlakuan
sebagaimana pada rancangan percobaan. Hasil sementara tentu saja
masih 100% secara keseluruhan.
2. Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan rataan tanaman merupakan rataan yang
perhitungannya telah dikonversi dalam data riap pertahun (cm/tahun).
a). Tinggi
Hasil pengamatan yang dilakukan pada tahun ini hanya berupa
data awal setelah penanaman sehingga data yang ada hanya
merupakan data rataan dari setiap jenis yang ditanam seperti tertera
pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Rataan Tinggi Tanaman Pada Plot Penelitian

No

Perlakuan

Rataan Tinggi (cm)

1
2
3
4

Ulin
Bangeris
S. balangeran
Pulai

51. 71
40.75
92.06
43.51

Untuk pengujian dengan analisis sidik ragam belum dapat
dilakukan, menunggu hasil pengukuran berikutnya.
b). Diameter
Parameter pertumbuhan yang paling sering digunakan adalah
diameter, Proses fotosintesis sangat mempengaruhi diameter, baik
fotosintesis untuk kebutuhan respirasi, penggantian daun, pertumbuhan
akar maupun pertumbuhan tinggi, Sebagaimana pada tinggi, hasil
pengamatan yang dilakukan pada tahun ini hanya berupa data awal
setelah penanaman sehingga data yang ada hanya merupakan data
rataan dari setiap jenis yang ditanam seperti tertera pada Tabel 2
berikut ini.
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Tabel 2. Rataan Diameter Tanaman Pada Plot Penelitian

No

Perlakuan

Rataan diameter (cm)

1
2
3
4

Ulin
Bangeris
S. balangeran
Pulai

0.52
0.30
0.42
0.35

Sebagaimana pada pada tinggi maka untuk pengujian dengan
analisis sidik ragam belum dapat dilakukan, menunggu hasil pengukuran
berikutnya.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Persentase
penanaman
telah
mencapai
100%,
dengan
menyesuaikan perlakuan yang di buat.
2. Rataan bibit yang ditanam untuk diameter berturut turut ulin 0,52
cm, bangeris 0,3 cm, shorea balangeran 0,42 cm dan Pulai 0,35
cm, sedangkan untuk tinggi ulin 51,71 cm, bangeris 40,75 cm,
shorea balangeran 92,06 cm dan Pulai 43,51 cm.
b) Rekomendasi
Untuk mengetahui perkembangan dari perlakuan maka
diperlukan pengamatan yang kontinyu untuk melihat hasil dari
percobaan penanaman.
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F. Lampiran

Gambar 1. Kedatangan bibit dari Samarinda

Gambar 2. Penanaman 4 jenis pohon Pulai, Ulin, Banggris dan Shorea

balangeran
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Gambar 3. Perlakuan penanaman

Gambar 4. Patok penanaman
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Gambar 5. Label untuk nomor tanaman

Gambar 6. Pengukuran tanaman
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis jamur ektomikoriza yang
bersimbiosis dengan inang pohon penghasil tengkawang atau jenis-jenis Shorea
spp di hutan alam. Sedang sasaran penelitian adalah tersedianya data dan
informasi jenis-jenis jamur ektomikoriza pada musim kemarau dan musim hujan
di hutan alam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan
mengidentifikasi karakteristik jamur ektomikoriza yang masih segar di lapangan.
Dalam mengidentifikasi jenis jamur digunakan beberapa literatur yang
dilengkapi dengan foto-foto berwarna. Baik dalam keadaan masih segar
maupun berupa foto tubuh buah jamur yang telah dikumpulkan dan
dibandingkan dengan yang ada di literatur. Hasil yang diperoleh adalah jamur
ektomikoriza tidak ditemukan dalam bentuk tubuh buah , melainkan masih
dalam bentuk hifa pada akar tanaman pada musim kemarau atau pada
kelembaban 61% - 88% baik di hutan alam KHDTK Labanan maupun di hutan
lindung Sungai Wain. Jamur ektomikoriza hanya ditemukan pada musim hujan
atau pada kelembaban 88% - 95% di Hutan Alam KHDTK Labanan. Ada 31
jenis jamur ektomikoriza dengan 115 individu yang ditemukan. Ada 3 genus
dominan yang ditemukan yaitu Russula, Amanita, dan Hygrocybe.
Kata kunci : jamur ektomikoriza, genus Russula, genus Amanita, genus
Hygrocybe.

Ringkasan
A. Latar Belakang
Jamur mikoriza adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar
tumbuhan tingkat tinggi, sehingga terbentuk mikoriza (mykes = jamur,
riza = akar). Menurut Hadi (1994) dalam Mardji, dkk (2009), mikoriza
mempunyai arti penting dalam hal :
a. Reboisasi lahan kosong atau ilalang, karena pada lahan-lahan
tersebut tidak ada jamur mikoriza, atau ada tetapi tidak sesuai bagi
tanaman inangnya.
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b. Penanaman jenis-jenis eksotik, karena mungkin saja terjadi bahwa
jenis-jenis jamur mikoriza yang ada di lahan yang akan ditanami tidak
sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam.
c. Produksi bibit di persemaian, untuk menghasilkan bibit yang sehat
yang nantinya akan dipindahkan ke lapangan yang mungkin tidak ada
jamur mikorizanya.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak jenis jamur
sensitif terhadap perubahan lingkungan habitatnya, seperti jamur-jamur
makro yang tumbuh di tanah (ektomikoriza), oleh karenanya jamur
ektomikoriza dapat dijadikan bioindikator kualitas hutan. Asumsinya
adalah bila banyak ditemukan jenis jamur ektomikoriza, maka kondisi
hutan atau habitatnya bagus dan sebaliknya bila sedikit jenis jamur
ektomikoriza maka kondisi hutannya tidak bagus (rusak). Pertumbuhan
jamur ektomikoriza dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas
sinar, temperatur, kelembaban, kesuburan dan aerasi tanah dan eksudat
akar tumbuhan (Mardji, dkk, 2013).
Terkait dengan keberadaan jamur ektomikoriza yang menjadi
indikator baik tidaknya kondisi hutan, maka terancam juga keberadaan
jenis jamur tersebut apabila pengelolaan hutan yang ada tidak
memperhatikan aspek kelestarian sumber daya hutan itu sendiri. Selain
itu akan mengakibatkan penurunan luasan hutan primer, penurunan
keragaman genetik serta kemungkinan punahnya pohon penghasil
tengkawang, lebih spesifik lagi jamur yang merupakan salah satu
komponen keanekaragaman hayati juga akan berkurang. Salah satu
usaha untuk menghindari punahnya jenis pohon penghasil tengkawang
dan keanekaragaman hayati yang lain seperti keberdaan jenis-jenis
jamur ektomikoriza yang bermanfaat terhadap ketahanan hidup jenis
tengkawang adalah melalui upaya konservasi keragaman genetik dan
hutan tanaman, teknik budidaya pohon penghasil tengkawang sudah
dikuasai dan diaplikasikan dengan baik.
Usaha penanaman dan budidaya jenis tengkawang belum cukup
tapi diperlukan informasi jenis-jenis jamur ektomikoriza yang sesuai dan
dapat memacu pertumbuhan jenis tersebut pada lingkungan yang
ekstrim atau kurang kelembabannya. Jenis tengkawang yang umumnya
tidak mampu bertahan hidup dan tumbuh di daerah yang resapan air
dan kelembaban tanahnya rendah perlu ditularkan mikoriza sejak di
persemaian.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dan
perbaikan pertumbuhan tanaman setelah diberikan inokulum fungi
ektomikoriza bila dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak memiliki
simbiosis ektomikoriza (Riniati, 2011). Fungi ektomikoriza mempunyai
peranan penting dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan, Khususnya
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pada pertumbuhan anakan tengkawang yang sangat tergantung pada
ektomikoriza (Omon, 2008).
Sampai saat ini penelitian yang menyajikan informasi budidaya
jenis tengkawang untuk memperoleh bibit yang berkualitas unggul dan
memiliki mikoriza dari perbanyakan biji dan stek masih sangat terbatas.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian identifikasi jenis-jenis jamur
ektomikoriza yang bersimbiosis dengan inang pohon penghasil
tengkawang atau jenis-jenis Shorea spp di hutan alam. Dengan
ditemukannya jenis jamur ektomikoriza yang dominan maka dapat
dimanfaatkan sebagai perlakuan bahan inokulasi ektomikoriza pada biji
ataupun stek jenis tengkawang untuk menularkan fungi potensial yang
spesifik di persemaian agar dapat meningkatkan percepatan
pertumbuhan anakan jenis tengkawang sampai pada penanaman di
lapangan.
B. Tujuan dan Sasaran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis jamur
ektomikoriza yang bersimbiosis dengan inang pohon penghasil
tengkawang atau jenis-jenis Shorea spp di hutan alam.
Sasaran penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi
jenis-jenis jamur ektomikoriza pada musim kemarau dan musim hujan di
hutan alam.
C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Hutan alam, KHDTK Labanan dan
hutan lindung Sungai Wain Kalimantan Timur. Bahan dan peralatan yang
digunakan adalah Tali nilon 30 m untuk mengukur plot penelitian;
kompas untuk menentukan arah plot; parang untuk merintis jalur di
dalam plot; Silica gel untuk mengawetkan jamur; kantong plastik untuk
tempat jamur; kamera digital untuk memotret jamur dan pisau cutter
untuk mengiris tubuh buah jamur dalam proses identifikasi jenis.
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Penentuan Plot Penelitian
Untuk mendapatkan tubuh buah jamur ektomikoriza di hutan
alam, maka dibuat plot-plot penelitian yang tersebar secara merata di
lokasi penelitian. Jumlah plot penelitian adalah sebanyak 12 plot dengan
luas setiap plot adalah 50 m x 50 m. Arah plot dibuat sama, yaitu utaraselatan.

73

Ringkasan Hasil Penelitian 2015
2. Koleksi dan Identifikasi Jenis Jamur
Jamur yang diambil adalah tubuh buah jamur ektomikoriza yang
kasat mata. Pengumpulan tubuh buah jamur dilakukan secara sensus di
dalam plot-plot yang telah dibuat, dengan cara mengamati keberadaan
tubuh buah jamur di lantai hutan. Tubuh buah jamur yang telah
ditemukan diberi nomor plot dan nomor jamur, difoto dan dimasukkan
dalam kantong plastik untuk dibawa ke tempat menginap. Setelah itu
dideskripsi morfologinya dan diidentifikasi dalam keadaan masih segar,
karena bila sudah kering ukuran dan warnanya bisa berubah yang bisa
mengakibatkan kesalahan. Setelah diidentifikasi, kemudian dimasukkan
di dalam kulkas agar tetap awet. Kemudian tubuh buah jamur dibawa ke
Laboratorium Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan Universitas
Mulawarman Samarinda untuk dikeringkan dengan menggunakan oven
pada temperatur 50 Setelah kering, jamur dimasukkan dalam kantong
plastik berisi naphthalene atau silica gel untuk mencegah kerusakan oleh
organisme lain.
Dalam mengidentifikasi jenis jamur digunakan beberapa literatur
yang dilengkapi dengan foto-foto berwarna. Baik dalam keadaan masih
segar maupun berupa foto tubuh buah jamur yang telah dikumpulkan
dibandingkan dengan yang ada di literatur. Literatur yang digunakan
adalah karangan Bigelow (1979), Nonis (1982), Imazeki dkk. (1988),
Jülich (1988), Bresinsky dan Besl (1990), Breitenbach dan Kränzlin
(1991), Læssoe dan Lincoff (1998), Pace (1998). Identifikasi dilakukan
di Laboratorium Perlindungan Hutan.
Data morfologi yang dideskripsikan adalah:
1. Tudung (cap, pileus): ukuran, bentuk, warna, permukaan, tepi,
kekenyalan dan kelembapan/kebasahan.
2. Bilah (gills, lamellae): warna dan alat tambahan.
3. Pori-pori (pores): warna dan alat tambahan.
4. Tangkai (stem, stipe): ukuran, bentuk, warna, permukaan,
kekenyalan,
kekakuan.
kekenyalan
bila
dipatah
dan
kelembapan/kebasahan.
5. Cincin (annulus, cortina): ada atau tidak dan bentuknya.
6. Cawan (volva): ada atau tidak dan bentuknya.
7. Bau (odor): lemah, kuat/tajam.
Data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk daftar jenis jamur
yang diikuti dengan morfologinya. Jumlah tubuh buah semua jenis jamur
yang ditemukan dan jumlah individu setiap jenis dihitung. Deskripsi
morfologi setiap jenis jamur ditampilkan di bawah fotonya.
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D. Hasil yang dicapai
Keanekaragaman Jenis Jamur Ektomikoriza
Dari hasil penelitian diketahui, bahwa jamur ektomikoriza di
hutan alam KHDTK Labanan dan Hutan Lindung Sungai Wain tidak
ditemukan pada kondisi cuaca kering atau terjadi musim kemarau yang
sangat ekstrim dengan kelembaban 61% – 88 %, pengambilan data
dilakukan di bulan September dan Oktober dengan hasil yang diperoleh
pada kedua lokasi tersebut adalah tidak ditemukan tubuh buah jamur
ektomikoriza, melainkan masih dalam bentuk hifa pada akar tanaman.
Sedangkan pengambilan sampel jamur ektomikoriza pada musim
hujan hanya dilakukan di lokasi KHDTK Labanan yaitu bulan Nopember
sampai dengan Desember. Hasil yang diperoleh terdapat jumlah jenis
jamur ektomikoriza yang ditemukan di hutan alam pada kondisi cuaca
musim hujan dengan kelembaban 88% - 95% ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah jenis dan individu jamur ektomikoriza yang ditemukan di
hutan alam KHDTK Labanan

Plot
I
II
III
IV
V
VI

Jenis
6
12
3
1
6
3

Individu
20
50
11
9
15
10

Jumlah

31

115
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Jenis-jenis jamur ektomikoriza yang ditemukan di hutan alam KHDTK
Labanan ditampilkan pada Gambar 1 berikut :

Amanita sp.1. Tudung:  1,2 cm, Hygrocybe sp.1. Tudung:  1 cm, putih
kuning muda, rapuh, tepi bergerigi,
bulat telur, lamella putih dan rapuh,
rapat, tidak menempel pada tangkai.
Tangkai: p 5,8 cm, silindris, lurus, di
tengah
tudung,
kuning
muda,
berserbuk, berongga, rapuh. Bau: kuat.
Inang: Shorea beccariana. Habitat:
puncak. Kode: 1/3.

kecoklatan, gelap di tengah, permukaan
atas rata, berserbuk, tepi bergerigi,
rapuh, permukaan bawah berlamella
rapat, tidak menempel pada tangkai,
rapuh. Tangkai: p 1,8 cm, berkelok, di
tengah tudung, coklat muda, berongga,
rapuh. Bau: sedang. Inang: Shorea
beccariana. Habitat: puncak. Kode: 1/4.

Russula sp.1. Tudung:  2,2 cm, Hygrocybe coccineocrenata. Tudung: 
cembung,
merah
jingga,
rapuh,
permukaan atas tidak rata, tepi
berkelok, melengkung ke bawah,
permukaan bawah berlamella merah
kecoklatan, rapuh, rapat, menempel
pada tangkai. Tangkai: p 3,5 cm,
silindris, agak bengkok, di tengah
tudung, coklat, berongga, rapuh. Bau:
sedang. Inang: Shorea beccariana.
Habitat: lereng. Kode: 1/5.
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1 cm, agak cekung di tengah, merah
kecoklatan,
kenyal,
tepi
rata,
melengkung ke bawah, permukaan atas
halus, permukaan bawah berlamella
renggang, coklat, kenyal, menempel
pada tangkai. Tangkai: p 2,5 cm,
silindris, agak bengkok, di tengah
tudung, coklat, berongga, berkelok,
kenyal. Bau: kuat. Inang: Shorea sp.
Habitat: lereng. Kode: 1/6.
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Hydnum sp. Tudung:  5-6,5 cm, Lactarius sp. Tudung:  5,5 cm, abuberombak, putih agak krem, kenyal,
tepi bergerigi, permukaan atas halus,
permukaan bawah seperti duri, putih
kekuningan. Tangkai: p 4,5 cm, agak
pipih, di tengah tudung, putih
kekuningan, tidak berongga, kenyal.
Bau: kuat. Inang: Shorea sp. Habitat:
puncak. Kode: 1/7.

abu, rapuh, tepi rata, permukaan atas
halus, permukaan bawah berlamella
renggang, menempel pada tangkai,
putih kekuningan. bergetah bila dilukai.
Tangkai: p 6 cm, agak pipih, di tengah
tudung, abu-abu, berongga, rapuh.
Bau: sedang. Inang: Knema sp.
Habitat: lereng. Kode: 1/8.

Agrocybe sp.1. Tudung:  4,4 cm, Coltricia
putih pucat, tengah gelap, cembung,
lemah, tepi tidak rata, putih pucat,
permukaan atas halus, permukaan
bawah berlamella renggang, menempel
pada tangkai, putih pucat. Tangkai: p 6
cm,  3 mm, silindris, di tengah
tudung, coklat, berongga, kenyal. Bau:
agak kuat. Inang: Shorea beccariana,
Gluta sp. Habitat: lembah. Kode: 2/1.

sp.1. Tudung: setengah
lingkaran, cekung,  2-5 cm, krem
keputihan, kenyal, tepi berkelok, krem
keputihan, permukaan atas tidak rata,
permukaan bawah berpori, putih, rapat,
berombak. Tangkai: p 0,5-1,6 cm,
silindris, krem keputihan, di tepi
tudung, kenyal. Bau: agak kuat. Inang:
Canarium sp., Madhuka sp. Habitat:
lembah. Kode: 2/2.
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Agrocybe sp.2. Tudung:  2,4-2,7 cm, Thelephora sp. Tubuh buah bercabang
putih
kecoklatan,
tengah
gelap,
permukaan atas halus, cembung,
rapuh, tepi tidak rata, melengkung ke
bawah, permukaan bawah berlamella
renggang, tidak menempel pada
tangkai, krem. Tangkai: p 6 cm,  3
mm, silindris, di tengah tudung, putih,
berongga, kenyal. Bau: agak kuat.
Inang: Canarium sp., Shorea sp., S.
parvistipulata. Habitat lereng. Kode:
2/4.

banyak, berwarna abu-abu sampai
putih, tinggi 3-5 cm, kenyal. Tangkai: p
1-3,5 cm,  3-5 mm, silindris, tidak
rata, abu-abu sampai coklat, kenyal.
Bau: sedang. Inang: Dipterocarpus sp.,
Syzygium sp. (jambu-jambu) Habitat:
lereng. Kode: 2/5

Agrocybe sp.3. Tudung:  1,4 cm, Russula sp.2. Tudung:  4-6 cm,
krem, tengah gelap, permukaan atas
halus, cembung, rapuh, tepi tidak rata,
melengkung ke bawah, permukaan
bawah
berlamella
rapat,
tidak
menempel
pada
tangkai,
krem.
Tangkai: p 3,4 cm,  3 mm, silindris, di
tengah tudung, krem, berongga, lemah.
Bau: lemah. Inang: Pterospermum sp.
(bayur). Habitat: lembah dekat sungai.
Kode: 2/6.
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kuning, tengah gelap, permukaan atas
halus, cembung, rapuh, tepi tidak rata,
melengkung ke bawah, permukaan
bawah berlamella rapat, putih. Tangkai:
p 7,5 cm,  8 mm, silindris, bawah
bengkok, di tengah tudung, berongga,
lemah, rapuh. Bau: lemah. Inang:
Shorea parvifolia, Syzygium sp. (jambujambu) Habitat: lembah dekat sungai.
Kode: 2/7.
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Thelephora

palmata. Tubuh buah
bercabang agak banyak, berwarna abuabu sampai coklat, ujung cabang
kadang berwarna putih, tinggi 10 cm,
kenyal. Tangkai: p 1-3,5 cm,  3-5
mm, bengkok, tidak rata, abu-abu
sampai coklat, kenyal. Bau: kuat.
Inang: Gluta sp. (rengas). Habitat:
lembah dekat sungai. Kode: 2/8.

Hygrocybe helobia. Tudung:  1-1,3
cm, jingga, permukaan atas halus, agak
bergelombang, cekung, rapuh, tepi
bergelombang,
permukaan
bawah
berlamella renggang, menempel pada
tangkai, jingga kekuningan. Tangkai: p
2 cm,  5 mm, silindris, di tengah
tudung, jingga, berongga, rapuh. Bau:
lemah. Inang: Knema sp. (dara-dara).
Habitat lereng Kode: 2/10.

Pholiota sp. Tudung:  1,5-1,6 cm, Hygrocybe sp.2. Tudung:  1,3 cm,
coklat muda, permukaan atas berbintilbintil, cembung, rapuh, tepi agak rata,
melengkung ke bawah, permukaan
bawah berlamella rapat, menempel
pada tangkai, krem. Tangkai: p 5,6 cm,
 6 mm, silindris, di tengah tudung,
coklat muda sampai putih, berbintilbintil, berongga, rapuh. Bau: sedang.
Inang: Hopea cernua. Habitat: lereng.
Kode: 2/12.

coklat muda keputihan, permukaan atas
tidak rata, agak bergelombang, cekung,
rapuh, bergaris-garis coklat, tengah
lebih gelap, tepi tidak rata, permukaan
bawah berlamella renggang, menempel
pada tangkai, coklat muda. Tangkai: p
1,3 cm,  3 mm, silindris, di tengah
tudung, coklat muda, berongga, rapuh.
Bau: tidak ada. Inang: Shorea
atrinervosa, Dipterocarpus palembanicus. Habitat: lereng. Kode: 2/13.
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Amanita sp.2. Tudung:  2 mm, putih, Xerocomus (Boletus) badius. Tudung:
permukaan atas tidak rata, cembung,
rapuh,
tengah
tengggelam,
tepi
bergerigi, melengkung ke bawah,
permukaan bawah berlamella rapat,
tidak menempel pada tangkai, putih
kecoklatan. Tangkai: p 1 cm,  0,3
mm, silindris, agak bengkok, di tengah
tudung, coklat muda, rapuh. Bau: tidak
ada.
Inang:
Shorea atrinervosa.
Habitat: lereng. Kode: 2/14.

 5,7 cm, coklat muda, permukaan
atas halus, cembung, rapuh, berlendir,
tepi tidak rata, permukaan bawah
berpori rapat, menempel pada tangkai,
krem keputihan. Tangkai: p 6 cm,  8
mm, silindris, agak bengkok, di tengah
tudung, krem, rapuh. Bau: kuat. Inang:
Shorea laevis (bangkirai). Habitat:
lereng. Kode: 2.15.

Amanita sp.3. Tudung:  0,8 cm, Russula odorata. Tudung:  2,7-3 cm,
jingga kecoklatan, tengah lebih gelap,
permukaan atas halus, cembung,
rapuh, tepi agak rata, melengkung ke
bawah, permukaan bawah berlamella
rapat, tidak menempel pada tangkai,
putih coklat. Tangkai: p 2,4 cm,  0,5
mm, silindris, agak bengkok, di tengah
tudung, coklat muda, kenyal. Bau:
sedang. Inang: Gluta sp. (rengas),
Syzygium sp. (jambu-jambu). Habitat:
lereng. Kode: 3/5.

80

cokklat muda keunguan, tengah lebih
gelap, agak tenggelam, permukaan atas
halus, cembung, rapuh, tepi pecahpecah, merah muda, permukaan bawah
berlamella rapat, menempel pada
tangkai, putih. Tangkai: p 2 cm,  0,30,5 cm, silindris, agak bengkok, di
tengah tudung, merah muda, rapuh.
Bau: sedang. Inang: Shorea macrophylla, S. johorensis. Habitat: lembah
pinggir sungai. Kode: 3/7.
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Xerulina sp. Tudung:  0,5 cm, putih, Amanita spreta. Tudung:  2,3 cm,
tengah lebih gelap, ada tonjolan,
permukaan atas halus, cembung,
rapuh, tepi bergerigi, melengkung ke
bawah, permukaan bawah berlamella
agak rapat, menempel pada tangkai,
putih keabuan. Tangkai: p 1 cm,  0,6
cm, silindris, agak bengkok, di tengah
tudung, putih keabuan, transparan,
rapuh. Bau: sedang. Inang: Shorea
macrophylla. Habitat: lembah. Kode:
3/9.

putih kecoklatan, tengah lebih gelap,
permukaan atas halus beralur, cekung,
rapuh,
tepi
bergerigi,
berlendir,
permukaan bawah berlamella rapat,
menempel
pada
tangkai,
putih.
Tangkai: p 3 cm,  0,6 cm, silindris,
berongga, di tengah tudung, putih,
rapuh, bercincin di tengah tangkai,
putih. Bau: sedang. Inang: meranti
putih. Habitat: lembah. Kode: 4/1.

Russula atropurpurea. Tudung:  4,5 Russula maculata. Tudung:  5,2 cm,
cm, ungu sampai keputihan, tengah
lebih
gelap,
agak
tenggelam,
permukaan atas halus, cembung,
rapuh, tepi bergerigi, permukaan
bawah berlamella rapat, menempel
pada tangkai, putih. Tangkai: p 5,5 cm,
 0,8 cm, silindris, berongga, di tengah
tudung, putih keunguan, rapuh. Bau:
sedang. Inang: Cleodepas.
Habitat:
lereng. Kode: 5/2.

coklat muda, tengah agak tenggelam,
permukaan atas halus, cembung,
rapuh, tepi bergerigi, melengkung ke
bawah, permukaan bawah berlamella
rapat, menempel pada tangkai, putih.
Tangkai: p 4 cm,  0,8 cm, silindris,
berongga, di tengah tudung, putih,
rapuh. Bau: sedang. Inang: Shorea
leprosula, Vatica sp. Habitat: lereng.
Kode: 5/3.
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Coltricia sp.2. Tudung:  4,7 cm, coklat Amanita vaginata. Tudung:  1,5 cm,
kekuningan, permukaan atas beralur,
cekung,
kenyal,
tepi
bergerigi,
permukaan bawah berpori rapat, putih.
Tangkai: p 3,8 cm,  0,4 cm, lurus,
silindris, tidak di tengah tudung, putih,
kenyal. Bau: sedang. Inang: Shorea
leprosula, S. beccariana. Habitat:
lereng. Kode: 5/4.

abu-abu muda, permukaan atas halus,
cembung, rapuh, tepi rata, permukaan
bawah berlamella rapat, menempel
pada tangkai, putih. Tangkai: p 5,5 cm,
 0,7 cm, silindris, membesar ke
pangkal, berongga, di tengah tudung,
putih, rapuh, bercawan putih. Bau:
lemah. Inang: nyatoh. Habitat: lereng.
Kode: 5/5.

Macrocystidia sp. Tudung:  1,5 cm, Oudemansiella radicata. Tudung:  2
abu-abu muda, permukaan atas halus,
cembung, rapuh, tepi rata, permukaan
bawah berlamella rapat, menempel
pada tangkai, putih. Tangkai: p 5,5 cm,
 0,7 cm, silindris, membesar ke
pangkal, berongga, di tengah tudung,
putih, rapuh, bercawan putih. Bau:
lemah.
Inang:
Shorea leprosula.
Habitat: lereng. Kode: 5/7.
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cm, coklat muda kekuningan, tengah
lebih gelap, permukaan atas halus,
cembung,
rapuh,
tepi
bergerigi,
permukaan bawah berlamella rapat,
menempel
pada
tangkai,
krem.
Tangkai: p 16,5 cm,  0,3 cm, seperti
berakar, silindris, berongga, di tengah
tudung, putih kekuningan, rapuh. Bau:
kuat.
Inang:
Dipterocarpus
sp.
(keruing). Habitat: puncak. Kode: 5/10.
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Ramaria stricta. Tudung tinggi 8-11 cm, Russula mariae. Tudung:  6-8 cm,
bercabang banyak seperti bunga
karang, oranye muda, di ujung setiap
cabang bercabang lagi 2-5 cabang
dengan warna lebih oranye, rapuh,
tangkai
membesar
ke
pangkal,
berwarna krem. Bau: sedang. Inang:
Shorea
beccariana
(tengkawang).
Habitat: lereng. Kode: 6/2.

cekung, merah muda sampai abu-abu,
tengah krem, rapuh, permukaan atas
halus, beralur, tepi tidak rata,
permukaan bawah berlamella krem,
rapuh, rapat, menempel pada tangkai.
Tangkai: p 6 cm, silindris, agak
bengkok, di tengah tudung, putih,
berongga, rapuh. Bau: lemah. Inang:
Diospiros sp. (kayu arang). Habitat:
lembah. Kode: 6/3.

Leucoagaricus sp. Tudung:  0,9 cm, cembung, putih keabuan, rapuh,
permukaan atas halus, tepi rata, permukaan bawah berlamella abu-abu, rapuh,
rapat, menempel pada tangkai. Tangkai: p 3 cm,  0,2 cm, silindris, di tengah
tudung, putih keabuan, berongga, rapuh. Bau: lemah. Inang: Dipterocarpus sp.
(keruing). Habitat: lereng. Kode: 6/4.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

a) Kesimpulan
Tidak ditemukan jenis dan jumlah individu jamur ektomikoriza
pada musim kemarau di KHDTK Labanan maupun di Hutan Lindung
Sungai Wain, tetapi jenis dan jumlah individu jamur ektomikoriza hanya
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ditemukan di KHDTK Labanan pada musim hujan sebanyak 31 jenis
dengan 115 individu. Ada beberapa jenis jamur ektomikoriza yang
dominan ditemukan yang terbagi dalam 3 genus diantaranya adalah a).
Genus Russula terdapat jenis : Russula sp.1, Russula sp.2, Russula
odorata, Russula atropurpurea, Russula maculata, dan Russula mariae;
b). Genus Amanita terdapat jenis : Amanita sp.1, Amanita sp.2,
Amanita sp.3, Amanita spreta, dan Amanita vaginata; c). Genus
Hygrocybe terdapat jenis : Hygrocybe sp.1, Hygrocybe coccineocrenata,
Hygrocybe helobia, dan Hygrocybe sp.2. Hal ini menunjukkan, bahwa
hutan alam KHDTK Labanan paling sesuai untuk pertumbuhan genus
Russula, Amanita dan Hygrocybe sehingga bila diinginkan untuk
keperluan inokulasi jamur ektomikoriza pada semai jenis-jenis
Dipterocarpaceae dapat digunakan jenis-jenis dari genus tersebut.
Tetapi jumlah tubuh buah yang terbentuk dengan inokulasi langsung
dengan pohon inangnya pada setiap periode biasanya sedikit, hal ini
tidak akan mencukupi untuk bahan inokulasi bila jumlah semai yang
akan diinokulasi sangat banyak. Oleh karena itu dapat digunakan bahan
inokulasi lain dari jenis jamur yang sama, yaitu dalam bentuk biakan
murni miselium jamur yang bisa disediakan dalam jumlah besar di
laboratorium.
b)

Rekomendasi

Dapat digunakan bahan inokulasi lain dari jenis jamur yang sama, yaitu
dalam bentuk biakan murni miselium jamur yang bisa disediakan dalam
jumlah besar di laboratorium.
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Rini Handayani, S.Hut dan Nilam Sari, S.Hut
Abstrak

Desakan perluasan lahan untuk perkebunan dan pertambangan berdampak
sangat luas bagi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Jika tekanan
terhadap hutan terus terjadi maka hutan akan semakin berkurang dan
kualitasnya menurun. Dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan,
kemandirian, kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat di sekitar
hutan serta rehabilitasi lahan, kegiatan penelitian ini akan mencoba
menerapkan model usaha tani agroforestri dengan melibatkan partisipasi
masyarakat. Tujuan penelitian tahun 2015 adalah untuk mengetahui rancangan
model agroforestri yang sesuai dengan kondisi lahan dan sosial ekonomi
masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Studi
literatur, wawancara, diskusi dan dialog di tingkat desa; (2) Pengamatan tanah
dan vegetasi dan (3) Pembangunan demplot agroforestri. Berdasarkan hasil
penelitian , rancangan model agroforestri yang sesuai dengan kondisi lahan dan
sosial ekonomi masyarakat adalah sistem agroforestri sederhana berbasis
pohon buah-buahan. Kondisi kesuburan tanah pada lahan alang-alang lebih
rendah dibandingkan lahan semak belukar. Keanekaragaman jenis vegetasi
pada lahan alang-alang lebih rendah dibandingkan lahan semak belukar.
Kata kunci: agroforestri, lahan, vegetasi, alang-alang, semak belukar

Ringkasan
A. Latar Belakang
Kalimantan Timur merupakan provinsi di Pulau Kalimantan yang
masih memiliki hutan alam yang cukup baik. Desakan perluasan lahan
untuk perkebunan dan pertambangan berdampak sangat luas bagi
lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Jika tekanan terhadap hutan
terus terjadi maka hutan akan semakin berkurang dan kualitasnya
menurun. Pada akhirnya akan menimbulkan bencana-bencana berupa
dampak lingkungan (banjir, longsor, kebakaran hutan, kesulitan
mendapatkan air bersih karena kualitas dan kuantitasnya menurun).
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Akibatnya sektor-sektor lain pada gilirannya akan terganggu dan
berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas (Wahyuni, 2004).
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus merupakan kawasan
hutan yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan
budaya setempat (UU No. 41 tahun 1999). Seperti halnya KHDTK
Labanan yang ditetapkan berdasarkan SK. Menhut No. 121/MenhutII/2007 merupakan KHDTK yang diperuntukkan sebagian besar untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan tanpa mengubah fungsi pokok
kawasan hutan tersebut (Permenhut P.32/Menhut-II/2010). Luas
KHDTK Labanan berdasarkan hasil tata batas definitif adalah seluas
7.959,10 Ha. KHDTK Labanan secara administratif berlokasi di Desa
Labanan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berbatasan
dengan PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari, PT. Berau Coal,
Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Kelay dan Kecamatan Sambaliung.
Kegiatan penelitian yang dilakukan di KHDTK Labanan
diantaranya penelitian terkait teknik silvikultur. Di sekitar KHDTK
terdapat desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan dimana
desa-desa tersebut juga merupakan daerah penyangga kawasan
KHDTK. Keberadaan kawasan penyangga dimaksudkan sebagai
kawasan yang dapat melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman
dan gangguan.
Sejak ditetapkan, KHDTK Labanan telah mengalami gangguan
berupa pembalakan liar, penambangan galian C, perladangan dan
pembangunan rumah semi permanen di sepanjang jalan raya
Samarinda – Berau. Jika tekanan terhadap KHDTK terus terjadi maka
KHDTK akan kehilangan sumber data penelitian dan fungsinya sebagai
penyangga ekosistem. Pada beberapa kawasan bekas perladangan yang
ditinggalkan masyarakat ditemukan kawasan terbuka yang ditumbuhi
alang-alang dan semak belukar. Selama ini kawasan hutan bekas
perambahan tidak dikelola dengan maksimal, sehingga mengesankan
bahwa kawasan tersebut tidak bertuan. Kondisi seperti itu, dapat
memicu perambahan kawasan yang lebih luas.
Langkah-langkah untuk mencegah pembalakan liar sudah banyak
dilakukan, namun hasilnya belum cukup signifikan. Tindakan represif
melalui operasi gabungan pernah dilakukan, namun hanya memberikan
jaminan keamanan hutan secara temporer (Saridan, et al., 2007).
Keterlibatan masyarakat di dalam maupun sekitar hutan sebagai pihak
yang secara langsung berhubungan dengan hutan diharapkan dapat
menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan serta tetap
memberikan kebutuhan ekonomi untuk kehidupannya (Barber, et al.
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1999). Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi program penanggulangan
kemiskinan masyarakat dengan kebutuhan spesifik wilayah/desa.
Salah satu kegiatan usaha tani yang memungkinkan untuk
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah melalui kegiatan
agroforestri. Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan terpadu
yang memiliki aspek sosial dan ekologi, dilaksanakan secara terencana
melalui perpaduan antara tumbuhan berkayu (pepohonan) dengan
tanaman pertanian dan atau hewan (ternak atau ikan), baik secara
bersama-sama atau bergiliran, sehingga dalam satu unit lahan dapat
diperoleh hasil yang bernilai ekonomis secara optimal dan
berkesinambungan (Lundgren dan Raintree, 1982; Nair, 1983).
Agroforestri telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat. Mackay dan Marbyanto (2013) melaporkan bahwa sebagian
besar desa sekitar hutan di Kabupaten Berau yang terlibat dalam
kegiatan agroforestri memperoleh pendapatan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan sistem subsisten dan memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan pendapatan dalam sistem berbasis
diversifikasi pasar.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan model
agroforestri yang sesuai dengan kondisi lahan dan sosial ekonomi
masyarakat.
Sasaran penelitian ini adalah tersedia data dan informasi rancangan
model agroforestri yang sesuai dengan sosial ekonomi masyarakat; data
vegetasi dan sifat tanah pada lahan alang-alang dan semak belukar.
C. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di KHDTK Labanan, Kampung Labanan
Makmur, Kecamatan Teluk Bayur dan Kampung Merasa Kecamatan
Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Analisis contoh
tanah dilaksanakan di Laboratorium Tanah Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Kalimatan Timur dan Laboratorium Ilmu Tanah Pusat Studi
Reboisasi Hutan Tropis Lembab (PUSREHUT), Universitas Mulawarman.
2. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner,
panduan PRA, peta KHDTK Labanan, peta desa, peta administratif
Kabupaten Berau, bibit tanaman kehutanan dan pertanian, sampel tanah
87

Ringkasan Hasil Penelitian 2015
utuh dan terganggu, pupuk NPK dan kompos kotoran ayam. Alat yang
digunakan adalah clinometer, tongkat ukur, kaliper, GPS, bor tanah, ring
sampel tanah, garpu pertanian, cangkul, karung beras 25 kg, polibag,
tali rafia, ajir, pita survey, meteran, cat merah, kamera digital,
timbangan digital dan alat tulis.
3. Prosedur Kerja
a) Pengamatan model agroforestri yang sesuai kondisi sosial ekonomi
masyarakat.
b) Pengamatan vegetasi dan pengambilan contoh tanah pada lahan
alang-alang dan semak belukar.
c) Penyusunan model agroforestri
d) Penyiapan lahan dan pengendalian alang-alang
e) Penanaman
D. Hasil yang dicapai
Model agroforestri di desa sekitar KHDTK Labanan dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Model Agroforestri di Desa Sekitar KHDTK Labanan, Berau.
Kampung
Labanan Makmur

Model
Sederhana:
Budidaya lorong
Kompleks:
Pekarangan
Kebun campuran

Merasa

Kompleks:
Sistem pemberaan dengan
pohon dan semak
Pekarangan
Kebun campuran
Tahapan awal agroforest
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Jenis Tanaman
Petai, kelapa, padi, karet,
kelapa, rambutan, nanas
Karet, kelapa, rambutan,
sawo, gaharu, papaya,
pisang, nanas
Durian, kelapa, cempedak,
nangka, petai, rambutan,
gaharu, pisang
Karet, pisang, semak dan
rumput liar
Mangga, kelapa, kakao,
pisang, singkong, bunga
Jati, petai, pisang, buah
naga, karet, rambutan,
kelapa
Pohon alami, papaya, pisang,
singkong, papaya, cabe,
kacang panjang, terong ungu

Ringkasan Hasil Penelitian 2015
Data awal vegetasi penyusun lahan alang-alang dan semak
belukar dapat dilihat pada Gambar 1. Jumlah jenis vegetasi pada lahan
alang-alang lebih rendah dibandingkan semak belukar.

Gambar 1.

Komposisi vegetasi pada lahan alang-alang dan semak belukar
sebelum dikelola menjadi agroforestri di KHDTK Labanan, Berau.

Evaluasi kesesuaian lahan berdasar kriteria kesesuaian lahan
yang disusun Djaenudin, et al. (2003). Pada lahan alang-alang
menunjukkan bahwa semua tanah tergolong sesuai marginal (S3) untuk
tanaman durian, cempedak, rambutan dan petai dengan pembatas
utama adalah retensi hara (C-organik, pH). Pada lahan semak belukar
menunjukkan bahwa semua tanah tergolong cukup sesuai untuk
tanaman durian, cempedak, rambutan dan petai dengan pembatas
utama adalah retensi hara (pH, KTK).
Berdasarkan hasil pengamatan model agroforestri, pemilihan
jenis tanaman dan penilaian kesesuain lahan, selanjutnya disusun
rancangan model agroforestri. Rancangan model agroforestri yang
disusun adalah model agroforestri sederhana (budidaya lorong). Model
budidaya lorong dipilih mempertimbangkan kemudahan dalam
pengaturan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman. Pohon
buah ditanam dalam jalur tanam dan tanaman semusim ditanam
tumpang sari diantara pohon buah-buahan.
Rancangan model agroforestri yang disusun bertujuan untuk
menjawab permasalahan apakah kombinasi tumpang sari antara pohon
buah dan tanaman semusim dapat berpengaruh terhadap kualitas
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lingkungan dan pendapatan petani. Rancangan model agroforestri
dibuat 2 blok, yaitu 1 blok pada lahan alang-alang seluas 1 Ha dan 1
blok pada lahan semak belukar 1 Ha. Rancangan perlakuan berdasarkan
rancangan petak terbagi, petak utama terdiri dari dua model yaitu
model 1 (tumpang sari multi strata) dan model 2 (tumpangsari 2 strata).
Anak petak terdiri dari 2 kombinasi pohon buah-buahan (P), yaitu P1
(Durian + Cempedak) dan P2 (Rambutan + Petai). Petak utama
dirancang masing-masing seluas 0,5 Ha dan anak petak masing-masing
seluas 0,25 Ha. Jarak tanam pohon buah-buahan adalah 10 x 10 m.
Rancangan plot penelitian disajikan pada Gambar 2.

L1

L2

M2P1 M1P1
M2P2 M1P2

M2P1
50 m

M2P2
M1P2

50 m

M1P1

Keterangan:
L1
=
L2
=
M1
=
M2
=
P1
=
P2
=

50 m

50 m

Lahan alang-alang
Lahan semak belukar
Model agroforestry 1 (tumpang sari multi strata)
Model agroforestry 2 (tumpang sari 2 strata)
Pohon buah 1 (Durian + Cempedak)
Pohon buah 2 (Rambutan + Petai)

Gambar 2. Rancangan plot penelitian

E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Rancangan model
agroforestri yang sesuai dengan kondisi lahan dan sosial ekonomi
masyarakat adalah sistem agroforestri sederhana berbasis pohon buahbuahan dan (2) Kondisi kesuburan tanah dan jumlah jenis vegetasi pada
lahan alang-alang lebih rendah dibandingkan lahan semak belukar.
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b) Rekomendasi
Rekomendasi adalah (1) Perlu dicoba budidaya jenis-jenis
tumbuhan bawah yang tumbuh alami seperti jenis-jenis pakis dan (2)
Tumbuhan bawah hasil pembersihan pada jalur tanam sebaiknya
dimanfaatkan untuk mulsa.
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Abstrak

Tujuan jangka panjang dari kegiatan penelitian multi years (2015 -2019) ini
adalah untuk mengembangkan model kemitraan kehutanan sebagai upaya
penyelesaian konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Labanan, sedangkan tujuan penelitian tahun 2015 adalah untuk menyediakan
database konflik di KHDTK Labanan. Penelitian ini merupakan penelitian aksi
(Participatory Action Research) dengan metode pengumpulan data berupa studi
literatur, wawancara, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discusssion) dan
observasi lapangan, sedangkan analisisnya menggunakan analisis ekologi
budaya dan analisis stakeholder. Hasil penelitian diantaranya adalah: (1) Secara
umum penduduk desa-desa di sekitar KHDTK Labanan yaitu Kampung Long
Lanuk, Kampung Tumbit Dayak, Desa Labanan Makarti, Desa Labanan Makmur
dan Kampung Merasa berprofesi sebagai petani peladang berpindah (menanam
padi) kecuali Desa Labanan Makarti serta Labanan Makmur, dengan
penghasilan utama berasal dari berkebun kakao, karet, kelapa, kelapa sawit,
kopi, cengkeh dan lada; (2) Konflik di KHDTK Labanan sebenarnya sudah mulai
terjadi pada tahun 2005, namun perambahan lahan dalam skala besar baru
terjadi pada bulan Juni 2015 yang dipicu oleh warga Kampung Merasa dan
kemudian diikuti oleh warga desa lain. Luas pembukaan lahan akibat konflik di
KHDTK Labanan adalah 235,80 hektar atau sekitar 2,96% dari 7.959,10 hektar
luas total KHDTK Labanan, sedangkan plot-plot penelitian yang rusak seluas
64,61 hektar atau sekitar 6,13% dari 1.053 hektar luas total; (3) Penyebab
terjadinya konflik di KHDTK Labanan adalah lemahnya penegakan hukum oleh
Pengelola KHDTK Labanan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar
KHDTK Labanan serta kurangnya respon Pengelola KHDTK Labanan terhadap
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK
Labanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: (1) Penyelesaian konflik
melalui pengembangan kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan dapat
dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat sekitar dalam
pengelolaan KHDTK Labanan; (2) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (B2PD)
perlu menjalin kerjasama dengan stakeholder lain untuk membangun
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pemahaman yang sama tentang manfaat dan keberlanjutan KHDTK Labanan
serta untuk mendapatkan dukungan terkait pengelolaan KHDTK Labanan.
Kata Kunci: konflik, KHDTK Labanan, kemitraan kehutanan

Ringkasan
A. Latar Belakang
Keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam
diperkirakan menjadi penyebab terjadinya konflik di KHDTK Labanan.
Kondisi ini harus disikapi dengan membuka akses pemanfaatan
sumberdaya untuk masyarakat lokal, salah satu caranya adalah melalui
kemitraan kehutanan.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan jangka panjang dari kegiatan penelitian multi years (2015
-2019) ini adalah untuk mengembangkan model kemitraan kehutanan
sebagai upaya penyelesaian konflik di KHDTK Labanan, sedangkan
tujuan penelitian tahun 2015 adalah untuk menyediakan database
konflik di KHDTK Labanan.
Sasaran penelitian ini adalah (1) Tersedianya informasi mengenai
kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal di sekitar KHDTK
Labanan; (2) Tersedianya informasi mengenai konflik di KHDTK
Labanan; (3) Teridentifikasinya penyebab konflik di KHDTK Labanan,
dan (4) Tersedianya rekomendasi penyelesaian konflik di KHDTK
Labanan.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian bersifat aksi (Participatory
Action Research) dengan metode pengumpulan data berupa studi
literatur, wawancara, penyebaran kuisioner, diskusi kelompok
terfokus/FGD (Focus Group Discusssion) dan observasi lapangan,
sedangkan analisisnya menggunakan analisis ekologi budaya dan
analisis stakeholder.
D. Hasil yang dicapai
Hasil penelitian menujukkan bahwa desa-desa di sekitar KHDTK
Labanan secara administrasi berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu
Kecamatan Sambaliung (Kampung Long Lanuk (termasuk Dusun Nyapa
Indah) dan Kampung Tumbit Dayak), Kecamatan Teluk Bayur (Desa
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Labanan Makmur dan Desa Labanan Makarti) dan Kecamatan Kelay
(Kampung Merasa).
Namun demikian desa-desa yang berbatasan
langsung dengan KHDTK Labanan hanyalah Kampung Long Lanuk
(termasuk Dusun Nyapa Indah), Desa Labanan Makarti dan Kampung
Merasa. Penduduk desa-desa yang berdekatan dengan KHDTK Labanan
terbagi atas masyarakat asli yang berasal dari etnis Dayak Gaai serta
masyarakat pendatang yang berasal dari etnis Dayak Oma’ Kulit dan
etnis Jawa. Untuk mata pencaharian, umumnya penduduk desa-desa
tersebut berprofesi sebagai petani peladang berpindah (menanam padi),
kecuali Desa Labanan Makarti dan Labanan Makmur. Pekerjaan lain
yang dilakukan penduduk desa selain berladang adalah berkebun seperti
kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh dan lada. Selain itu,
pekerjaan lain yang dilakukan mereka adalah menanam sayur-sayuran
seperti jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu
dan ubi jalar serta memelihara ternak seperti ayam, itik, sapi dan
kambing. Penghasilan utama mereka adalah dari berkebun, sedangkan
hasil panen ladang, sayur-sayuran maupun ternak umumnya hanya
untuk dikonsumsi sendiri.
Secara umum upaya penolakan KHDTK Labanan oleh masyarakat
desa sekitar sebenarnya sudah mulai terjadi sejak sebelum kawasan
tersebut ditunjuk menjadi KHDTK, tepatnya sejak tahun 2005 sesudah
kerjasama kegiatan BFMP berakhir di kawasan ini.
Hal tersebut
dibuktikan dengan rusaknya camp STREK di Km 37 yang berada di luar
dari KHDTK Labanan (sekitar 1 Km) dan pengklaiman lahan bangunan
tersebut oleh masyarakat Kampung Merasa. Sayangnya, saat itu Balai
Besar Penelitian Dipterokarpa (B2PD) tidak melakukan pengusutan
pelaku namun hanya membuat laporan berita acara terkait rusaknya
aset milik B2PD.
Gangguan di KHDTK Labanan akibat aktivitas masyarakat lokal
secara nyata baru terjadi sekitar bulan Juli 2013, saat salah seorang
warga Kampung Merasa (Pak Amat Tebau) melakukan pembukaan lahan
di dalam plot penelitian untuk tujuan pembuatan ladang. Penanganan
kegiatan perambahan ini sudah dilakukan oleh Pengelola KHDTK
Labanan dengan meminta bantuan aparat kepolisian, namun sayangnya
tidak ada tindakan penangkapan. Pembukaan lahan secara besarbesaran terjadi pada Mei 2015 oleh warga Kampung Merasa di Km 33
jalan poros Berau – Samarinda, tepatnya di kanan kiri eks jalan logging
menuju RKL I Plot STREK (Silvicultural Techniques for the Regeneration
of Logged Over Area in East Kalimantan ). Pembukaan lahan oleh warga
Kampung Merasa kemudian diikuti oleh warga desa lain yaitu warga
Dusun Nyapa Indah, warga Kampung Siduung/Apao Indah dan warga
RT 9 Desa Labanan Makarti (warga Sei Lais).
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Hasil ground check bersama perwakilan Kecamatan Kelay dan
Kecamatan Sambaliung tanggal 30 Nopember – 8 Desember 2015
menunjukkan pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat lokal di
KHDTK Labanan mencapai 2,96% dari luas total KHDTK Labanan atau
seluas 235,80 hektar.
Namun jika diperhitungkan dari plot-plot
penelitian yang rusak, kerugian akibat pembukaan lahan di KHDTK
Labanan oleh masyarakat sekitar sebenarnya cukup luas yaitu sekitar
64,61 hektar atau sekitar 6,13% dari 1.053 hektar luas total. Kerusakan
akibat pembukaan lahan oleh kelompok warga Kampung Merasa seluas
46,83 hektar, sedangkan warga non Kampung Merasa seluas 17,78
hektar. Plot-plot penelitian yang rusak oleh warga Kampung Merasa
diantaranya adalah Plot Bina Pilih, Plot SILINT (Silvikultur Intensif), Plot
STREK RKL I dan Plot Rehabilitasi DAS kerjasama Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Mahakam Berau dan PT Nusantara Berau
Coal (NBC), sedangkan plot-plot penelitian yang rusak oleh warga non
Kampung Merasa diantaranya adalah Plot In-Situ Keruing, Kebun Benih
Keruing, Kebun Benih Meranti, Kebun Benih Tengkawang, Plot
Rehabilitasi DAS dan Plot SILINT.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar KHDTK
Labanan maupun stakeholder yang terkait dengan keberadaan KHDTK
Labanan, beberapa penyebab konflik di KHDTK Labanan diantaranya
adalah: (1) Lemahnya penegakan hukum di KHDTK Labanan; (2)
Masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan masih banyak yang
tidak mengetahui keberadaan KHDTK Labanan, batas-batas wilayah
KHDTK Labanan, siapa Pengelola KHDTK Labanan dan manfaat
keberadaan KHDTK Labanan; (3)
Masyarakat Kampung Merasa
membuka ladang di dalam kawasan KHDTK Labanan karena potensi
batubara di dalam KHDTK Labanan yang tinggi; (4) Masyarakat
Kampung Merasa membuka ladang di dalam kawasan KHDTK Labanan
karena lahan mereka sudah habis dijadikan ladang dan kebun oleh
perkebunan kelapa sawit yaitu PT Rimba Anugerah Kaltim (RAK); (5)
Masyarakat Kampung Merasa membuka ladang di dalam kawasan
KHDTK Labanan karena ladang-ladang mereka rusak akibat aktivitas
perusahaan pertambangan yaitu PT Kaltim Jaya Bara (KJB), dan (6)
Pembukaan lahan oleh masyarakat Kampung Merasa di KHDTK Labanan
mendorong masyarakat desa lain untuk juga melakukan pembukaan
lahan sehingga perambahan semakin meluas.
Namun demikian
penyebab utama terjadinya konflik di KHDTK Labanan adalah lemahnya
penegakan hukum oleh Pengelola KHDTK Labanan, kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat sekitar KHDTK Labanan serta kurangnya respon
Pengelola KHDTK Labanan terhadap masalah-masalah yang dihadapi
oleh masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan.
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Untuk memahami hubungan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat lokal terhadap KHDTK Labanan, tim peneliti juga sudah
meminta kesediaan mereka melakukan pengisian kuisioner. Sayangnya
karena konflik yang terjadi, hanya warga Dusun Nyapa Indah yang
membuka lahan di KHDTK Labanan yang bersedia menjadi responden
(64 responden). Hasil dari kuisioner mengenai sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat sekitar KHDTK Labanan adalah sebagai berikut: (1)
Mayoritas responden berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah;
(2) Mayoritas responden melakukan pola perladangan berpindah dengan
luas lahan garapan sekitar 1 – 2 hektar, sedangkan penghasilan tunai
diperoleh responden dari hasil panen kebun kakao, karet dan buahbuahan; (3) Sebagian besar responden memiliki pengeluaran sekitar Rp
500.000,00 s/d Rp 2.000.000,00. Kondisi ini semakin memperjelas
bahwa tingkat kesejahteraan warga Dusun Nyapa Indah masih sangat
rendah, dan (4) Permasalahan utama yang dihadapi terkait kegiatan
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan adalah
modal.
Untuk kuisioner pola pemanfaatan, persepsi dan harapan
masyarakat sekitar KHDTK Labanan, hasil yang diperoleh adalah: (1)
Mayoritas responden menyatakan tidak mengetahui keberadaan, batas
dan siapa pihak pengelola KHDTK Labanan; (2) Mayoritas responden
menyebutkan tidak mengetahui aturan pemanfaatan sumberdaya hutan
di KDHTK Labanan; (3) Lebih dari sepertiga responden mengaku KHDTK
Labanan bermanfaat dalam bentuk pemanfaatan lahan namun setuju
untuk menjaga kelestarian hutan di KHDTK Labanan; (4) Mayoritas
responden selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan KHDTK
Labanan dan hampir sepertiga responden ingin dilibatkan namun tidak
menjelaskan bentuk keterlibatan yang diinginkan.
Berdasarkan hasil analisis stakeholder yang dilakukan yaitu
dengan membagi stakeholder menjadi stakeholder kunci, primer dan
sekunder serta analisis matriks yang membagi stakeholder menurut
tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberadaan KHDTK
Labanan, maka tahap awal yang perlu dilakukan dalam penyelesaian
konflik di KHDTK Labanan adalah memastikan bahwa stakeholder kunci
yang mempunyai kepentingan besar dan pengaruh besar yaitu
Kementerian LHK, Kementerian ESDM dan Badan Litbang dan Inovasi,
mempunyai kesamaan persepsi dalam pengelolaan dan keberlanjutan
KHDTK Labanan.
Jika tahap awal sudah dilakukan maka tahap
selanjutnya adalah sebaiknya B2PD menjalin kerjasama dengan
stakeholder primer yang mempunyai kepentingan besar dan pengaruh
besar terhadap keberadaan KHDTK Labanan (Kelompok B) yaitu KPH
Model Berau Barat, PT Hutan Sanggam Labanan Lestari (HLL) dan PT
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Berau Coal untuk mendapatkan dukungan dana maupun dukungan
sumberdaya manusia. Setelah itu B2PD perlu melakukan kerjasama
dengan stakeholder primer dari Kelompok A (kepentingan tinggi dan
pengaruh rendah) yaitu masyarakat desa sekitar KHDTK dan COP
(Center for Orangutan Protection) untuk membangun pemahaman
bahwa kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan B2PD, selain itu
B2PD akan memperhatikan kepentingan dari pihak-pihak lain yang
terkait KHDTK Labanan.
Tahap selanjutnya adalah B2PD perlu
membangun kerjasama dengan stakeholder sekunder yang berada
dalam Kelompok D (kepentingan rendah dan pengaruh tinggi) yaitu
Pemerintah Kabupaten Berau, DPRD Berau, Yayasan Bestari dan
ForClime FC (Forestry and Climate Change – Financial Cooperation)
serta Kelompok C (kepentingan rendah dan pengaruh rendah) yaitu
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Mahakam Berau,
Kecamatan Sambaliung dan Kelay, PT KJB, PT RAK, Balai Konservasi
Sumberdaya Alam (BKSDA) Kaltim dan Batalyon Armed 18/105 Tarik
Buritkang untuk mendapatkan dukungan terkait pengelolaan KHDTK
Labanan.
E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Secara umum
penduduk desa-desa di sekitar KHDTK Labanan yaitu Kampung Long
Lanuk, Kampung Tumbit Dayak, Desa Labanan Makarti, Desa Labanan
Makmur dan Kampung Merasa berprofesi sebagai petani peladang
berpindah (menanam padi) kecuali Desa Labanan Makarti dan Labanan
Makmur, dengan penghasilan utama berasal dari berkebun kakao, karet,
kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh dan lada; (2) Konflik di KHDTK
Labanan sebenarnya sudah mulai terjadi pada tahun 2005, namun
perambahan lahan dalam skala besar baru terjadi pada bulan Juni 2015
yang dipicu oleh warga Kampung Merasa dan kemudian diikuti oleh
warga desa lain. Luas pembukaan lahan akibat konflik di KHDTK
Labanan adalah 235,80 hektar atau sekitar 2,96% dari 7.959,10 hektar
luas total KHDTK Labanan, sedangkan plot-plot penelitian yang rusak
seluas 64,61 hektar atau sekitar 6,13% dari 1.053 hektar luas total
lahan yang terbuka; (3) Penyebab terjadinya konflik di KHDTK Labanan
adalah lemahnya penegakan hukum oleh Pengelola KHDTK Labanan,
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar KHDTK Labanan serta
kurangnya respon Pengelola KHDTK Labanan terhadap masalah-masalah
yang dihadapi oleh masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan.
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b) Rekomendasi
Terkait dengan hasil penelitian tersebut maka penelitian ini
merekomendasikan: (1) Penyelesaian konflik melalui pengembangan
kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan dapat dilakukan dengan
meningkatkan peran serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan
KHDTK Labanan; (2) B2PD perlu menjalin kerjasama dengan
stakeholder lain untuk membangun pemahaman yang sama tentang
manfaat dan keberlanjutan KHDTK Labanan serta untuk mendapatkan
dukungan terkait pengelolaan KHDTK Labanan.
F. Lampiran

Gambar 1.

FGD dengan Seluruh
Warga Kampung
Merasa

Gambar 2.

Gambar 3.

Pembukaan lahan di
dalam kawasan KHDTK
Labanan oleh masyarakat sekitar

Gambar 4.

FGD Antar Kampung yaitu
(Merasa, Nyapa Indah dan
Labanan Makmur)

Kondisi lahan terbuka di
KHDTK Labanan yang
sudah terbakar
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Gambar 5.
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Lahan terbuka di
KHDTK Labanan yang
sudah ditanami
masyarakat sekitar

Gambar 6.

Pengukuran lahan terbuka
bersama masyarakat
sekitar di KHDTK Labanan
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Abstrak
Walaupun Tengkawang ada di seluruh Kalimantan, namun budaya pengolahan
lemak Tengkawang hanya dikenal di masyarakat Kalimantan Barat, diantaranya
Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu. Pengolahan lemak Tengkawang di
masyarakat menggunakan alat tradisional yang dikenal dengan nama “Apit”,
memiliki banyak kelemahan, dan hasil lemak Tengkawang tidak dapat dijual ke
luar daerah. Secara tradisional pemanasan dan pengepresan biji Tengkawang
dilakukan secara terpisah, sehingga kurang efektif. Tujuan penelitian ini adalah
menyediakan teknik atau prototipe alat pres Tengkawang yang efektif dengan
mengintegrasikan proses pemanasan dan pengepresan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa selama masa panen bulan Januari–Februari 2015 di Bengkayang
menghasilkan buah Tengkawang untuk jenis Tengkawang layar (Shorea mecistopteryx)
sekitar 500 kg biji Tengkawang kering. Prototipe alat pres Tengkawang bersifat portable
yang terdiri atas dua bagian, yaitu unit mesin pres dan unit boiler. Prototipe alat pres
Tengkawang menggunakan prinsip kerja pres hidrolik dengan mesin penggerak berbahan
bakar bensin. Penggunaan prototipe alat pres Tengkawang menghasilkan rendemen
42,86% lemak Tengkawang, sedangkan alat tradisional “Apit” menghasilkan rendemen
25–30%. Berdasarkan SNI 3748-2009, lemak Tengkawang hasil prototipe alat
pres Tengkawang mengandung FFA 10,07%, bilangan iodium 16,46 mg/kg dan
bilangan penyabuanan 449,21 mg/kg. Lemak Tengkawang diaplikasikan dalam
pembuatan menu makanan inovatif “Black Butter Rice” atau Nasi Goreng Lemak
Tengkawang Hitam, dan selama “market test” penjualan “Black Butter Rice” mendominasi
hingga 60%. Sisa ampas hasil pres dapat digunakan sebagai makanan ikan, dan residu
berupa kulit Tengkawang memiliki nilai kalor 4.775 kal/g sehingga dapat digunakan
sebagai bahan bakar.
Kata kunci:

lemak Tengkawang, “Apit”, prototipe alat pres Tengkawang,
hidrolik, “Black Butter Rice”

Ringkasan
A. Latar Belakang
Salah satu butir dalam Nawacita presiden Jokowi dalam bidang
kemandirian yang mensejahterakan adalah daulat pangan berbasis
agribisnis kerakyatan. Pada lingkup kehutanan, Tengkawang (genus
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Shorea pada famili Dipterocarpaceae) termasuk pohon khas Kalimantan
dan biji Tengkawang (Borneo Illipe nut) menjadi salah satu Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK) yang penting sebagai bahan baku lemak nabati, dan
bernilai tinggi. Lipp dan Anklam (1998) menyebutkan bahwa minyak
Tengkawang memiliki potensi sebagai pengganti coklat yang bernilai
tinggi. Sumarhani (2007) menyebutkan bahwa pada saat panen raya,
pohon Tengkawang yang produktif pada usia 30 hingga 100 tahun dapat
menghasilkan buah sebanyak 250–400 kg per pohon.
Di sisi lain, Permendag No. 44 tahun 2012 tentang barang
dilarang ekspor, menyebutkan bahwa Tengkawang dalam bentuk
tumbuhan hidup dan biji tidak boleh diekspor ke luar negeri. Oleh
karena itu, produk Tengkawang harus diubah ke dalam bentuk lain
seperti lemak Tengkawang.
Lemak Tengkawang telah dikenal sejak jaman dahulu di
masyarakat Kalimantan Barat, diantaranya Bengkayang, Sintang dan
Kapuas Hulu. Pengolahan lemak Tengkawang di masyarakat
menggunakan alat tradisional yang dikenal dengan nama “Apit”, seperti
yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses pemasangan pasak pada “Apit”

Proses pengolahan lemak Tengkawang kini sudah mulai terkikis
jaman. Di Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu pengolahan lemak
Tengkawang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah tua. Sedangkan
para pemuda setempat memandang bahwa pengolahan lemak
Tengkawang merupakan pekerjaan yang berat dan sudah ketinggalan
jaman. Bahkan pengolahan lemak Tengkawang secara tradisional
menggunakan “Apit” di daerah Sanggau dan Sekadau sudah “punah”.
Pandangan pemuda setempat yang memandang bahwa “Apit”
merupakan pekerjaan yang berat merupakan salah satu kelemahan
“Apit”.
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Selain itu proses pengolahan lemak Tengkawang tersebut
memiliki beberapa lain, yaitu ditinjau dari proses penyerbukan biji
Tengkawang, pemanasan serbuk Tengkawang, alat pemukul “Apit” dan
penyimpanan lemak hasil proses “Apit”. Proses penyerbukan biji
Tengkawang kering dilakukan dengan cara ditumbuk menggunakan
“lesung”, hal ini memerlukan banyak tenaga kerja dan biasanya
dilakukan oleh wanita di pagi hari.
Kelemahan berikutnya adalah tungku yang digunakan untuk
mengkukus serbuk Tengkawang yang akan dipres, berbahan bakar kayu
dan belum efisien. Biasanya penduduk sekitar menggunakan potongan
kayu ulin untuk bahan bakar tungku. Selain itu tutup drum pengukus
adalah anyaman bambu sehingga banyak panas yang terbuang. Szega
dan Nowak (2015) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi
pemanasan harus dibuat tungku pemanas yang rapat.
Untuk proses “Apit” menggunakan sistem pemukul pada pasak.
Alat pukul yang digunakan memerlukan tenaga yang besar. Saat
dipukul, bisa terjadi percikan minyak Tengkawang yang masih panas,
sehingga berbahaya bila mengenai orang. Ketika proses dilakukan
beberapa kali, alat pukul yang terbuat dari balok kayu menjadi licin
akibat terkena minyak Tengkawang, sehingga berpotensi terlepas dari
genggaman dan dapat mengenai orang. Dan saat produk lemak
Tengkawang dicetak, penduduk menggunakan bahan bambu yang
ditemukan disekitar mereka, sehingga kualitas lemak akan menjadi
beragam.
Untuk meningkatkan kualitas lemak Tengkawang yang dibuat
oleh masyarakat perlu dilakukan perbaikan pada proses pengolahan
lemak Tengkawang. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara
membuat prototipe alat pres Tengkawang. Hasil akhirnya adalah
masyarakat dapat membuat produk lemak Tengkawang yang berdaya
jual tinggi, sehingga taraf hidupnya dapat meningkat.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan teknik atau
prototipe alat pres Tengkawang yang lebih efektif. Sedangkan sasaran
dari penelitian ini adalah tersedianya teknik atau prototipe alat pres
Tengkawang yang lebih efektif.
C. Metode Penelitian
Data yang diambil terdiri atas data buah Tengkawang sebagai
bahan baku dan data kualitas lemak Tengkawang hasil proses tradisional
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“Apit” dari Bengkayang, Kalimantan Barat. Pembuatan prototipe alat
pres Tengkawang dilaksanakan di Jogja dan data kualitas lemak
Tengkawang hasil prototipe alat pres Tengkawang dibandingkan dengan
kualitas lemak Tengkawang hasil “Apit”. Sebagai bentuk aplikasi lemak
Tengkawang dibuat “Black Butter Rice” dan diuji menggunakan test
market. Kulit biji Tengkawang sebagai potensi bahan bakar diuji nilai kalornya
berdasarkan ASTM D2015-96. Data yang diperoleh akan dianalisis secara
deskriptif.
D. Hasil yang dicapai
1. Tengkawang di Bengkayang
Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten
Bangkayang, Propinsi Kalimantan Barat merupakan dusun yang
mengolah lemak Tengkawang secara tradisional. Buah Tengkawang
diambil dari hutan adat desa Sahan. Kawasan hutan adat tersebut telah
disahkan secara hukum berdasarkan SK. Bupati Bengkayang No. 131
tahun 2002. Hutan adat tersebut memiliki luas 99 Ha.
Desa Sahan mudah diakses, dengan naik kendaraan roda 4 dari
Pontianak menuju ke utara sekitar 3–4 jam. Dari Desa Sahan, dapat naik
kendaraan roda 2 sekitar 10–15 menit menuju kawasan hutan adat
”Pengajit” desa Sahan.
Hutan adat desa Sahan merupakan hutan primer, penebangan
pohon yang dilakukan sangat jarang sekali kecuali untuk kepentingan
dan kegunaan adat desa. Vegetasi hutan adat merupakan hutan campur
dengan didominasi pohon Tengkawang.
Tidak hanya mengandalkan dari hutan adat, penduduk desa juga
menanam pohon Tengkawang di kebun pribadi untuk diambil buahnya.
Tengkawang di desa Sahan berbuah tiap tahun, dan panen raya terjadi
tiap 4 tahun. Saat pengamatan di lapangan, pohon Tengkawang sedang
berbunga dan diperkirakan akan berbuah pada bulan Januari–Februari
2016.

Gambar 2. Pohon Tengkawang yang sedang berbunga
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Tabel 1. Pohon Tengkawang yang Ditemukan Sedang Berbunga
Jenis

Shorea mecistopteryx (layar)
Shorea pinanga (pengamping)
Shorea macrophylla
Shorea pinanga (pengamping)
Shorea mecistopteryx (layar)

Diameter pohon (cm)
70,5
49,0
46,5
38,0
91,0

Untuk percobaan pembuatan lemak, digunakan biji Tengkawang
kering sebanyak 1,5 karung besar atau sekitar 80 kg. Biji Tengkawang
diperoleh dari simpanan penduduk. Jenis yang digunakan adalah
Tengkawang layar (Shorea mecistopteryx) yang dipanen pada bulan
Januari–Februari 2015.
Pertama-tama buah Tengkawang dibuang sayap dan kulitnya.
Kemudian biji dikeringkan dengan cara dijemur. Biji Tengkawang yang
dikeringkan memiliki kadar air rata-rata 9,99%, nilai ini lebih tinggi dari
nilai SNI 01-2903 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa biji
Tengkawang kering memiliki kadar air maksimum 7%.
Biji kering ditumbuk oleh 5 orang wanita, mulai dari jam 08.00
hingga jam 16.00. Setelah serbuk biji Tengkawang selesai ditumbuk,
serbuk dimasukkan ke dalam karung. Satu karung disebut 1 “tim”, yang
berisi 4–5 kg serbuk Tengkawang kering.
Apabila proses ekstraksi lemak Tengkawang dengan “Apit”
melebihi 10 “tim” atau sekitar 50 kg, maka proses “Apit” harus diawali
dengan ritual adat. Tradisi “Apit” yang diawali dengan ritual adat
biasanya dilaksanakan setelah panen padi di sawah atau sekitar bulan
Maret atau April.
“Tim” selanjutnya dikukus dalam drum berukuran 200 liter. Drum
diisi air sebanyak 70 hingga 150 liter, tergantung jumlah “tim” yang
akan dikukus. Saat dikukus, “tim” dibolak-balik minimal 2 kali. Setelah
dikukus, “tim” dikeluarkan dan diberi beberapa rotan yang berbentuk
lingkaran. Selanjutnya ditempatkan di tengah-tengah “Apit”. Kemudian
“Apit” mulai dipukul untuk mengepres “tim”.
Minyak Tengkawang yang keluar ditampung dalam bambu dan
didinginkan selama 2 hari. Idealnya bambu yang digunakan harus
direndam dalam air sekitar 7 hari, selanjutnya dikeringkan. Setelah
kering baru digunakan sebagai wadah minyak Tengkawang. Saat ini
penduduk lebih sering menggunakan bambu segar untuk wadah minyak
Tengkawang. Kelemahannya, lemak Tengkawang akan beraroma bambu
bila menggunakan bambu segar sebagai wadah lemak Tengkawang
tersebut.
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Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sahan, setiap rumah
penduduk biasanya menyimpan lemak Tengkawang sebanyak 10–30 kg.
Dalam penyimpanan tidak hanya dalam 1 ruas bambu, bahkan ada yang
menyimpan lemak Tengkawang dalam bambu sepanjang 3 m. Artinya
potensi lemak Tengkawang dari desa Sahan cukup besar untuk
dikembangkan menjadi bahan baku industri.
2. Pembuatan Prototipe Alat Pres Tengkawang
Biji Tengkawang yang sudah kering dapat disimpan dalam waktu
yang lebih lama dibandingkan dengan biji Tengkawang segar. Untuk
mendapatkan lemak Tengkawang, biji Tengkawang harus di-press.
Desain awal prototipe alat press biji Tengkawang yang dbuat pada Juli
2015 sebagai berikut.

Gambar 3. Desain alat pres dengan penggerak motor listrik

Karena biji Tengkawang cukup keras maka kekuatan pres harus
mampu memberikan gaya tekan hingga sekitar 1 ton. Penggunaan
mesin otomatis dilakukan dengan menambahkan motor listrik ke alat
pres. Putaran (rpm) dari motor listrik cukup tinggi, sedangkan proses
pengepresan berputar secara lambat, sehingga antara motor listrik
dengan mesin pres dipasangkan reducer, belt dan pulley. Sistem ini
dapat bekerja optimal bila menggunakan listrik dengan kapasitas 3000
watt. Karena kapasitas listrik yang besar maka sistem ini tidak dapat
diterapkan dalam skala rumah tangga, oleh karena itu desain ini tidak
dilanjutkan dan direvisi menjadi desain mesin yang menggunakan
tenaga hidrolik, seperti pada desain berikut.
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Gambar 4. Desain alat pres dengan modul hidrolik

Desain kedua dibuat pada Agustus 2015, yaitu menggabungkan
sistem motor listrik dengan sistem hidrolik. Penggunaan sistem ini dapat
menghemat listrik, hanya membutuhkan listrik sekitar 700 watt saja,
sehingga dapat diterapkan dalam skala rumah tangga. Selain itu modul
hidrolik dapat dicopot, dan diubah menjadi manual, sehingga alat dapat
berfungsi secara manual-otomatis.
Steam boiler unit merupakan salah satu cara pemanasan yang
banyak digunakan dalam proses industri (Ohijeagbon et al, 2013). Boiler
dapat menggunakan bahan bakar berupa kayu, serbuk kayu, kulit buah
Tengkawang, ampas Tengkawang yang sudah dipres maupun kompor
minyak. Sebagai pengaman boiler ditambahkan katup pembuka apabila
tekanan boiler terlalu tinggi. Boiler berfungsi untuk melelehkan minyak
sehingga mudah keluar dari dalam biji Tengkawang.
Pengolahan biji Tengkawang menjadi lemak Tengkawang secara
tradisional menggunakan “Apit”. “Apit” bekerja dengan sistem pengepresan
menggunakan “pasak” yang dipukul tergolong dalam kondisi beban kerja berat.
Salah satu cara modern untuk menangani kondisi beban pekerjaan yang berat
adalah menggunakan sistem hidrolik (Quan et al, 2014). Sistem hidrolik banyak
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, diantanya untuk mengangkat beban
yang berat seperti mengangkat mobil di pencucian mobil. Sistem hidrolik juga
digunakan sebagai penggerak alat pres karena memiliki rentang tekanan yang
lebar dengan kontrol pembebanan yang lebih detil dan dapat mencapai tekanan
maksimum (Zhao et al, 2015).
Mesin pengolahan berupa mesin press biji Tengkawang untuk
menghasilkan lemak Tengkawang. Mesin ini dapat mengepres biji Tengkawang
dalam keadaan basah maupun kering. Mesin ini terbagi atas dua bagian, yaitu
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unit mesin pres dan unit boiler. Unit mesin pres memiliki kapasitas 5–10 kg. Unit
mesin pres pada awalnya menggunakan tenaga penggerak motor listrik 1 HP,
karena tekanan hidrolik kurang kuat maka penggerak diganti dengan penggerak
motor bensin.

Gambar 5. Unit mesin pres dengan penggerak motor listrik (kiri) dan unit boiler (kanan)

Sedangkan hasil percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut ini,
a. Dengan memakai penggerak motor listrik,
- Kita mendapat tekanan maximal pompa hidrolik 10 bar, yang terbaca
pada pressure gauge, karena torsi motor listrik tidak mencukupi.
- Gaya tekan pada silinder hidrolik adalah,
Gaya tekan hidrolik
= Luas bidang tekan x Tekanan Pompa
= 18 cm2 x 10 bar
= 183,6 kg
b. Dengan memakai penggerak Gasoline Engine,
- Kita mendapat tekanan pompa hidrolik 55 bar, meskipun masih bisa
dinaikkan lagi, karena kita mentargetkan tekanan minimum 1 Ton pada
proses pengepresan ini.
- Gaya tekan pada silinder hidrolik adalah,
Gaya tekan hidrolik
= Luas bidang tekan x Tekanan Pompa
= 18 cm2 x 55 bar
= 1 Ton
Keterangan, 1 bar sekitar 1,02 kg/cm2

108

Ringkasan Hasil Penelitian 2015
Berdasarkan percobaan penggerak hidrolik, maka dipilih penggerak
menggunakan Gasoline Engine. Alat pres hidrolik digunakan untuk memperoleh
minyak dari biji yang berfungsi sebagai bahan makanan, seperti biji Dipteryx alata
(Marques et al, 2015) dan Brassica napus (Teh dan Morlock, 2015). Percobaan
pengepresan dilakukan dengan mengalirkan uap dari unit boiler ke unit mesin
pres. Tekanan uap sebesar 3 bar. Biji Tengkawang dipanaskan dalam unit boiler
dengan suhu 1100C selama 1 jam. Selanjutnya dipress dengan mesin selama 30
menit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari bahan biji Tengkawang kering
dengan berat 3,5 kg menghasilkan minyak sebanyak 1,5 kg, atau rendemennya
sebesar 42,86%. Santoso et al (2014) menyebutkan bahwa untuk memperoleh
minyak dari biji karet yang optimum dengan rendemen minyak terbanyak
sebesar 31,88% menggunakan tekanan 120 bar dan memerlukan waktu tekan
90 menit. Sedangkan waktu pemanasan tidak memberikan hasil yang signifikan.

1

5

6

4

2

3
Gambar 6. Rangkaian unit mesin pres dan unit boiler

Keterangan:
1. Unit mesin pres
2. Unit boiler
3. Tungku
4. Pengisi Air

5. Keluaran hasil Press
6. Pipa Koneksi Boiler Mesin Press
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Prototipe alat pres Tengkawang yang dibuat memerlukan investasi
sebesar Rp 47.500.000,-. Prototipe alat pres Tengkawang ini dipersiapkan untuk
koperasi atau kelompok masyarakat yang mengolah Tengkawang. Dengan
berkembangnya koperasi atau kelompok masyarakat yang mengolah lemak
Tengkawang, akan mendorong berkembangnya UKM. Fernandes dan Maharani
(2014) menyebutkan bahwa ada enam koperasi produsen di Kalimantan Barat
yang mengolah Tengkawang, yaitu Koperasi Produsen “Tembawang Awak”,
“Bokal Kumuo”, “Bauh Mongkat” di Kabupaten Sanggau, Kowasi (Koperasi
Tengkawang – PLTMH Sirin Punti) di Kabupaten Sekadau, Koperasi Produsen
“Buncul Badat” di Kabupaten Sintang dan Koperasi Produsen “Unyap Bina Usaha”
di Kabupaten Kapuas Hulu.
Prototipe alat pres Tengkawang menggunakan bahan baku logam dan
bermesin hidrolik, hal ini menunjukkan bahwa alat ini lebih maju dan lebih bersih
daripada “Apit”. Selama ini ada daerah tertentu, seperti Sanggau dan Sekadau
yang mengalami kehilangan budaya “Apit” karena generasi muda di desa
menganggap pengolahan lemak Tengkawang menggunakan “Apit” merupakan
pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, penggunaan prototipe alat pres
Tengkawang akan lebih menarik minat generasi muda untuk turut mengolah
lemak Tengkawang yang ada.
Dengan adanya perubahan penggerak maka prototipe alat pres
Tengkawang, maka prototipe dapat bersifat “portable”. Total berat unit mesin
pres dan unit boiler sekitar 300 kg. Untuk membawa mesin dapat digunakan
motor roda 3 seperti Tossa New Super Hercules XB-150 cc dengan beban
maksimum 450 kg atau Tossa Giga Hercules XB 250 cc dengan beban
maksimum 1 Ton.
3. Perbandingan Lemak Tengkawang Hasil “Apit” dan Prototipe
Alat Pres
Maharani, et al (2013) menyebutkan bahwa Tengkawang adalah
jenis meranti-merantian (Shorea spp) yang berbuah besar. Namun
berdasarkan PP. no.7/1999 dan Permenhut no.692/Kpts-II/1998
menetapkan bahwa Tengkawang adalah jenis yang dilindungi dan
dilarang untuk ditebang. Jenis Tengkawang yang dilindungi antara lain
Shorea macrophylla, S. palembanica, S. splendida, S. stenoptera, S.
seminis, S. beccarianna, S. mecistopteryx dan S. pinanga. Permendag
No. 44 tahun 2012 tentang barang dilarang ekspor, menyebutkan bahwa
Tengkawang dalam bentuk tumbuhan hidup dan biji tidak boleh diekspor
ke luar negeri. Oleh karena itu Tengkawang sebagai salah satu jenis
dipterokarpa unggulan yang dapat diambil buahnya untuk diolah
menjadi lemak coklat yang bernilai tinggi. Lemak Tengkawang dapat
memiliki komposisi yang hampir sama dengan lemak coklat, dan dapat
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digunakan secara langsung untuk menggantikan lemak coklat tanpa
proses pengolahan lebih lanjut (Gunstone, 2011).
Tovar, et al (2011) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk
menilai kualitas lemak pangan adalah dengan mengetahui berat jenis,
titik leleh dan titik beku dari lemak. Selain itu, kandungan asam lemak
bebas atau free fatty acid (FFA) merupakan salah satu indikator dalam
proses produksi dan penyimpanan minyak/lemak (Saad et al, 2007).
Arreola, et al (2015) parameter lain yang dapat digunakan untuk menilai
kualitas minyak/lemak adalah bilangan iodium dan bilangan
penyabunan. Perbandingan antara lemak Tengkawang dengan hasil
proses “Apit” dan hasil prototipe alat pres Tengkawang dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Perbandingan antara Lemak Tengkawang dengan Hasil Proses “Apit”
dan Hasil Prototipe Alat Pres Tengkawang
Prototipe alat pres
Parameter
Proses “Apit”
Tengkawang
Material bahan alat pres Kayu
Bagian
unit
pres
menggunakan stainless

stell food grade

Keawetan alat pres

Pemeliharaan

Bahan yang dipres

Cara kerja pengepresan
Cara pengoperasian

Alat pres awet apabila
menggunakan
bahan
kayu Ulin. Sedangkan
palu pemukul pasak
walaupun
menggunakan kayu Ulin
tetap mudah rusak.
“Apit”
menggunakan
bahan
baku
kayu,
sehingga lebih
sulit
dibersihkan
Serbuk biji Tengkawang
kering.
Serbuk
biji
Tengkawang diperoleh
dengan cara menumbuk
biji
kering
menggunakan “lesung”.
Sistem pasak
Sederhana

Alat pres lebih awet bila
dibandingkan
dengan
bahan kayu

Bahan
logam,
khususnya unit pres
berbahan stainless stell
food
grade
mudah
dibersihkan
Biji Tengkawang baik
dalam kondisi basah
maupun kering. Biji
Tengkawang tidak perlu
ditumbuk.
Sistem hidrolik
Lebih
rumit,
perlu
dilakukan
pelatihan
untuk
menggunakan
alat dan mengubah alat
dari
otomatis
ke
manual.
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Sistem penggerak pres

Tenaga manusia untuk
memukul pasak

Kestabilan tekanan saat
pengepres
Keselamatan kerja

Tidak stabil

Efektifitas boiler

Lama
penyimpanan
baku

waktu
bahan

Perpindahan biji

Perbandingan
bahan
baku dan hasil lemak
Penyimpanan lemak
Rendemen
Warna lemak
Kualitas lemak
Berat jenis (g/cm3)
Index bias
Titik leleh (0C)
Bilangan
iodium
(mg/kg)
Bilangan
penyabunan
(mg/kg)
FFA (%)

Pemukul pasak dengan
berat sekitar 5 kg dapat
terlempar
Boros bahan bakar,
banyak
uap
yang
terbuang karena tutup
boiler berupa nampan
dari anyaman bambu
Biji diperoleh dari masa
panen bulan JanuariFebruari dan diolah
pada bulan Agustus
Biji Tengkawang setelah
dikeringkan diolah di
tempat yang sama
4-5 kg bahan baku
menghasilkan
750
gram-1 kg lemak
Dimasukkan
dalam
bambu dan disimpan di
dapur
25-30%
Kuning

Tenaga mesin untuk
menggerakkan hidrolik
pengepres
Stabil
Lebih aman
Lebih
hemat
bahan
bakar,
karena
menggunakan
tungku
dan tabung boiler yang
tertutup rapat
Biji diperoleh dari masa
panen bulan JanuariFebruari dan
diolah
pada akhir November
Biji Tengkawang kering
dari desa Sahan melalui
proses
pengiriman
selama
3
minggu
menuju ke Samarinda
3,5 kg bahan baku
menghasilkan 1,5 kg
lemak
Dimasukkan
dalam
wadah food grade
42,86%
Kecoklatan

0,90
1,45
29
20,46

0,90
1,45
31
16,46

423,36

449,21

5,01

10,07

Secara umum “Apit” memerlukan bahan baku sekitar 4-5 kg
serbuk Tengkawang yang telah dikukus, untuk menghasilkan 750 gram–
1 kg lemak Tengkawang. Rendemen penggunaan “Apit” ini sekitar 25–
30%. Sedangkan penggunaan mesin pres dengan bahan baku biji
Tengkawang kering dengan berat 3,5 kg menghasilkan minyak sebanyak 1,5 kg,
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atau rendemennya sebesar 42,86%. Lestari (2008) menyebutkan bahwa
penggunaan alat pres hidrolik menghasilkan rendemen lemak coklat
sebesar 20–22%. Artinya penggunaan “Apit” dalam menghasilkan lemak
Tengkawang lebih baik daripada penggunaan alat pres hidrolik dalam
menghasilkan lemak coklat.
Karena pemilik “Apit” di desa Sahan hanya orang tertentu,
penggunaan “Apit” dikenai biaya sekitar Rp.8.000,00 hingga
Rp.10.000,00 untuk setiap sekali proses pengepresan biji Tengkawang.
Sekali proses pengepresan berkapasitas 4–5 kg, dalam bahasa setempat
disebut “1 tim”. Hasil lemak Tengkawang akan disimpan dalam bambu
dengan diameter sekitar 5–8 cm, panjang sekitar 1–3 ruas bambu.
Sedangkan ampas sisa pengepresan ada yang digunakan sebagai pakan
ternak dan ada yang dijual ke pemilik kolam ikan dengan harga antara
Rp.10.000,00 hingga Rp.15.000,00 setiap “tim”-nya sebagai pakan ikan.
Lemak Tengkawang dari desa Sahan berwarna kuning, dan
sudah mulai dijual dengan harga Rp.150.000,00 untuk setiap ruas
bambu atau sekitar 1,5–2 kg. Sedangkan lemak Tengkawang hasil dari
prototipe alat cenderung berwarna kecoklatan, hal ini kemungkinan
karena biji Tengkawang kering adalah hasil panen sekitar Januari–
Februari 2015 dan sudah disimpan lama. Casazza, et al (2011)
menjelaskan bahwa produk makanan agar dapat dijual secara luas harus
teruji kualitasnya. Karena SNI lemak Tengkawang belum ada, maka
pengujian lemak Tengkawang mengacu pada SNI 3748-2009 tentang
lemak Kakao.
4. Aplikasi Lemak Tengkawang pada “Black Butter Rice”
Adanya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk
membuka peluang industri makanan (Liu et al, 2015). Salah satu peluang dari
produk lemak Tengkawang adalah pemanfaatannya di bidang industri makanan.
Secara tradisional, lemak Tengkawang dapat diserbuk/diparut kemudian
ditaburkan pada nasi yang masih panas dan dimakan. Cara tradisional ini harus
dimodifikasi agar dapat diterima dan dapat dijual di warung makan. Sebagai salah
satu bentuk kepedulian Balai Besar Penelitan Dipterokarpa dalam
mengaplikasikan hasil riset ke masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas
usaha kecil, maka dilakukan kerja sama dengan warung nasi goreng “Wong
Songo” di Jalan Pramuka, Samarinda.
Bentuk kerja sama tersebut berupa pembuatan menu makanan inovatif
“Black Butter Rice” atau Nasi Goreng Lamak Tengkawang Hitam. “Black Butter
Rice” merupakan aplikasi penggunaan lemak Tengkawang sebagai bahan
makanan yang berfungsi sebagai pengganti mentega, sedangkan warna hitam
berasal dari tinta cumi-cumi. Penggunaan lemak Tengkawang dalam “Black
Butter Rice” memberikan aroma yang khas pada nasi goreng tersebut. Chandhra
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(2015) meyebutkan bahwa untuk mengetahui tingkat penerimaan pelanggan
terhadap menu “Black Butter Rice” dilakukan “market test”.

Gambar 7. Black Butter Rice (kiri) dan Market test di Stadion Sempaja 8 November 2015
(kanan)

Market test dilaksanakan dengan cara memberikan support warung nasi
goreng “Wong Songo” untuk membuka stand penjualan di pasar kuliner setiap
hari Minggu pagi di GOR Sempaja tanggal 18 Oktober hingga 15 November
2015. Total omzet penjualan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik penjualan saat market test
Gambar 8. Grafik total omzet penjualan black butter rice

Persiapan penjualan dimulai sejak pukul 05.30, penjualan mulai dilakukan
sekitar pukul 07.00. Tanggal 18 Oktober penjualan berakhir pada 11.30 dengan
total omzet Rp. 900.000,00. Mulai tanggal 1 November, di bagian depan stand
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penjualan dibuat spanduk dengan mencantumkan nama Balai Besar Penelitian
Dipterokarpa. Adanya spanduk tersebut meningkatkan taraf kepercayaan pembeli
karena mencantumkan instansi pemerintah yang mendukung warung. Oleh
karena itu penjualan meningkat menjadi Rp.1.300.000,00. Penjualan tercepat
pada tanggal 8 November yaitu berakhir pada 09.30 dengan total omzet Rp.
1.400.000,00. Pada 15 November, posisi stand penjualan bergeser ke tempat
yang tidak strategis, akibatnya omzet menurun menjadi Rp. 800.000,00 dan
penjualan berakhir pada jam 12.00. Sedangkan persentase penjualan menu
dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 9. Persentase penjualan menu saat market test

Penjualan “Black Butter Rice” mendominasi hingga 60% hal ini
dimungkinkan karena menu tersebut tergolong baru sehingga banyak pembeli
yang ingin mencobanya. Penggunaan lemak Tengkawang dalam masakan akan
memberikan aroma yang khas. Tiga jenis nasi goreng lainnya memiliki proporsi
yang lebih kecil karena dapat ditemukan di warung nasi goreng lainnya. Untuk
persentase nasi goreng kambing sebesar 30%. Sisanya adalah nasi goreng ayam
dan nasi goreng bakso, masing-masing 5%.
5. Potensi Pemanfaatan Kulit Tengkawang Sebagai Bahan Bakar
Fernandes dan Maharani (2014) menyebutkan bahwa
pengolahan lemak Tengkawang secara tradisional menggunakan alat
yang dikenal dengan nama “Apit”.
Proses pembuatan lemak
Tengkawang diawali dengan membuang kulit buah Tengkawang,
dilanjutkan dengan menghaluskan biji Tengkawang menjadi serbuk.
Serbuk biji Tengkawang dipanaskan dan dipres hingga mengeluarkan
minyak dan didinginkan hingga menjadi lemak. Proses pengolahan
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lemak Tengkawang menghasilkan limbah berupa kulit buah
Tengkawang.
Kulit buah (cangkang) yang sifatnya keras seperti cangkang
kelapa sawit, memiliki potensi yang baik untuk bahan bakar karena
memiliki nilai kalor yang tinggi (Prasertsan dan Prasertsan, 1996).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air, nilai kalor, kadar
abu, kadar zat menguap dan kadar karbon terikat dari kulit buah
Tengkawang limbah proses pembuatan lemak Tengkawang.
Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok masyarakat yang
mengolah lemak menyebutkan bahwa selama masa panen bulan JanuariFebruari 2015 di Bengkayang menghasilkan buah Tengkawang untuk jenis
Tengkawang layar (Shorea mecistopteryx) sekitar 500 kg biji Tengkawang kering.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat rata-rata buah S.
mecistopteryx tanpa sayap 11,57 g dan berat rata-rata biji S.
mecistopteryx tanpa kulit 8,25 g. Artinya persentase kulit buah S.
mecistopteryx sebesar 28,67%. Sebagai perbandingan, biji coklat
mengandung sekitar 85% kandung lembaga (cotyledon) dan 15%
cangkang biji (Jahurul, et al., 2013). Sedangkan cangkang kelapa sawit
31,03% dari buah kelapa sawit (Sabil, et al., 2013).
Kulit biji memiliki potensi sebagai bahan bakar, oleh karena itu kulit biji
Tengkawang diuji nilai kalornya berdasarkan ASTM D2015-96. Hasil pengujian
seperti tabel berikut ini.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Nilai Kalor Kulit Biji Tengkawang
Parameter
Kadar air (%)
Nilai Kalor (cal/g)
Kadar Abu (%)
Kadar Zat Menguap
(%)
Kadar Karbon Terikat
(%)

Ulangan
1
12,922
4.737
1,203
62,985

Ulangan
2
12,887
4.808
0,915
61,083

Ulangan
3
12,790
4.780
1,074
62,031

Rata-rata

25,322

27,669

26,376

26,456

12,866
4.775
1,064
62,033

E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a)

Kesimpulan

Tengkawang di hutan adat ”pengajit” di Dusun Melayang, Desa
Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, Propinsi Kalimantan
Barat berbuah setiap tahun, dan selama masa panen bulan Januari-Februari
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2015 di Bengkayang menghasilkan buah Tengkawang untuk jenis Tengkawang
layar (Shorea mecistopteryx) sekitar 500 kg biji Tengkawang kering. Biji
Tengkawang harus dipanaskan dan dipres untuk memperoleh lemak
Tengkawang. Pengolahan lemak secara tradisional menggunakan “Apit”
mengalami pemborosan energi panas dari proses pengukusan biji Tengkawang
dan kurang aman saat proses pengepresan biji Tengkawang.
Prototipe alat pres Tengkawang bersifat “portable” yang terdiri atas dua
bagian, bagian unit mesin pres dan unit boiler. Prototipe alat pres Tengkawang
dapat digunakan untuk mengolah buah Tengkawang kering dan segar. Prototipe
alat pres Tengkawang memiliki kapasitas 5-10 kg dan menggunakan prinsip
kerja pres hidrolik dengan mesin penggerak berbahan bakar bensin. Penggunaan
prototipe alat pres Tengkawang menghasilkan rendemen 42,86% lemak
Tengkawang. Berdasarkan SNI 3748-2009, lemak Tengkawang hasil
prototipe alat pres Tengkawang mengandung FFA 10,07%, bilangan
iodium 16,46 mg/kg dan bilangan penyabunan 449,21 mg/kg. puLemak
Tengkawang diaplikasikan dalam pembuatan menu makanan inovatif “Black
Butter Rice” atau Nasi Goreng Lamak Tengkawang Hitam, dan selama “market
test” penjualan “Black Butter Rice” mendominasi hingga 60%. Sisa ampas hasil
pres dapat digunakan sebagai makanan ikan, dan residu berupa kulit
Tengkawang memiliki nilai kalor 4.775 cal/g sehingga dapat digunakan sebagai
bahan bakar.
b) Rekomendasi
Proses panen buah Tengkawang terjadi bulan Januari-Februari,
tetapi proses pembuatan lemak Tengkawang tidak langsung dilakukan,
oleh karena itu perlu penelitian untuk pengemasan biji Tengkawang
kering agar dapat disimpan lama. Untuk penggunaan prototipe alat pres
Tengkawang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk suhu
pemanasan, lama pemanasan, tekanan dan lama tekanan saat
pengepresan yang optimum dan ekonomis.
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Abstrak
Pasak bumi merupakan salah satu tanaman obat kehutanan yang sangat
potensial untuk industri obat Indonesia. Harga jual produk primer akar Pasak
Bumi jauh lebih rendah dibandingkan produk sekunder. Peningkatan nilai
tambah Pasak Bumi dari produk primer menjadi produk sekunder dan
peningkatan nilai jual akar Pasak Bumi perlu didukung oleh adanya sarana
berupa alat atau mesin pengolahan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat
desain dan prototipe alat pengolahan Pasak Bumi dari produk primer menjadi
produk sekunder berupa serbuk. Alat pengolahan Pasak Bumi terbuat dari
bahan stainless steel. Alat pengolahan Pasak Bumi dapat dioperasikan pada
skala rumah tangga. Kemampuan alat pengolahan Pasak Bumi dalam
menghasilkan serbuk yaitu 20 g/menit. Serbuk yang dihasilkan dari alat
pengolahan Pasak Bumi dapat digunakan sebagai bahan biomedicine dan
biocosmetic.
Kata kunci: Pasak Bumi, pengolahan, desain, prototipe alat, obat

Ringkasan
A. Latar Belakang
Pasak bumi merupakan salah satu tanaman obat kehutanan yang
sangat potensial untuk industri obat Indonesia. Nilai pasar tanaman obat
dan berbagai produknya relatif tinggi dan menunjukkan kecenderungan
peningkatan dengan makin tingginya kesadaran masyarakat untuk
mengkonsumsi obat berbasis bahan baku alami (Purwaningsih et al.,
2010).
Akar Pasak Bumi yang dijual oleh masyarakat petani atau
penambang akar Pasak Bumi masih dalam bentuk produk primer (akar
Pasak Bumi utuh). Harga jual produk primer akar Pasak Bumi jauh lebih
rendah dibandingkan produk sekunder. Bhat dan Karim (2010)
menyatakan bahwa harga akar kering Pasak Bumi berkisar antara 20-25
USD/kg. Sedangkan produk pasak bumi olahan berupa cacahan akar
(chipped root) harganya 60 USD/kg dan produk berupa ekstrak
harganya 80 USD/kg (Departemen Kehutanan, 2010). Hal ini berdampak
pada pendapatan petani atau penambang akar Pasak Bumi relatif masih
kurang dalam peningkatan kesejahteraannya. Penjualan produk primer
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akar Pasak Bumi oleh petani atau penambang akar Pasak Bumi
dikarenakan masyarakat ini relatif belum memiliki teknologi atau mesin
pengolahan akar Pasak Bumi.
Peningkatan nilai jual produk primer akar Pasak Bumi dapat
dilakukan melalui diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah
pengembangan produk primer menjadi produk sekunder sehingga
terjadi peningkatan nilai tambah produk. Peningkatan nilai tambah
tanaman obat dari produk primer menjadi produk sekunder dan
peningkatan nilai jual akar Pasak Bumi perlu didukung oleh adanya
sarana berupa alat atau mesin pengolahannya. Sehingga penelitian
desain mesin dan produk pengolahan akar Pasak Bumi perlu untuk
dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani
maupun penambang Pasak bumi.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian ini adalah membuat desain dan prototipe alat
pengolahan Pasak Bumi dari produk primer menjadi produk sekunder
berupa serbuk. Sedangkan sasaran penelitian yaitu tersedianya hasil
pengamatan
bahan
baku
akar
Pasak
Bumi
di
lokasi
penambangan/budidayanya dan hasil pengamatan pengolahan akar
Pasak Bumi di masyakarat serta tersedianya desain dan prototipe alat
pengolahan Pasak Bumi.
C. Metode Penelitian
Kegiatan lapangan meliputi tiga kegiatan yaitu : 1) Pengamatan
bahan baku Pasak Bumi pada lokasi penambangan/budidayanya di
Katingan, Kalimantan Tengah; 2) Pengamatan Pengolahan Akar Pasak
Bumi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan; 3) Perakitan alat
pengolahan Pasak Bumi di yogyakarta dan 4) Ujicoba alat pengolahan
Pasak Bumi di Samarinda.
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Pengamatan bahan baku Pasak Bumi dan inventarisasi potensi
Pasak Bumi di lokasi budidaya atau penambangan Pasak Bumi.
Pengamatan dilakukan secara purposif sampling dengan metode
lingkaran (diameter lingkaran 20 m). Tanaman Pasak Bumi yang
digunakan sebagai pusat lingkaran adalah tanaman Pasak Bumi
dengan diameter yang lebih besar dari tanaman Pasak Bumi
sekelilingnya.
2) Pengamatan proses pengolahan akar Pasak Bumi dan limbah yang
dihasilkan setelah proses pengolahan. Pengamatan ini dilakukan
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3)

4)

pada industri-industri pengolahan akar Pasak Bumi yang masih
produksi di masyarakat. Pada penanggung jawab industri dilakukan
wawancara mengenai bahan baku, proses pengolahan dan limbah
yang dihasilkan dari pengolahan akar Pasak Bumi.
Merancang dan membuat alat pengolahan produk primer akar Pasak
Bumi menjadi produk sekunder berupa serbuk. Alat yang dirancang
meliputi rangka, sistem penerusan daya, unit penampung bahan
baku, unit pencacah, unit penyerbuk dan unit penyalur serbuk akar
Pasak Bumi keluar dari alat.
Ujicoba alat pengolahan akar Pasak Bumi.

D. Hasil yang dicapai
Akar Pasak Bumi dalam perdagangan ada 3 jenis yaitu akar
Pasak Bumi kuning, merah dan hitam. Masyarakat lokal menyebut Pasak
Bumi kuning dengan nama Pasak Bumi yang memiliki ciri : akar
berwarna kuning dan rasa akar yang sangat pahit; sedangkan nama
lokal Pasak Bumi merah yaitu Tapasut dengan ciri: warna akar agak
kemerahan dan rasa akar yang tidak pahit; dan nama lokal dari Pasak
Bumi hitam yaitu Mahawai tai manut atau pahakat dengan ciri : akar
berwarna hitam, bau akar seperti kotoran tai burung, dan rasa tidak
pahit. Tiga jenis akar Pasak Bumi disajikan pada Gambar 1.
Industri pengolahan akar Pasak Bumi di masyarakat ada 3
kelompok yaitu industri rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah. Produk pengolahan akar Pasak Bumi di industri rumah
tangga berupa gelas, batangan, cacahan dan serbuk Pasak Bumi. Produk
dari industri kecil pengolahan akar Pasak Bumi berupa jamu dan kripik
akar Pasak Bumi. Produk pengolahan akar Pasak Bumi pada industri
menengah berupa ekstrak kapsul. Beberapa produk pengolahan akar
Pasak Bumi di masyarakat disajikan pada Gambar 2.
Bahan baku alat pengolahan Pasak Bumi adalah bahan logam
yang aman untuk pengolahan suatu bahan yang dikonsumsi oleh
manusia yaitu bahan baja stainless steel, sedangkan bahan rangka
mesin dari baja biasa. Alat pengolahan akar Pasak Bumi ini terdiri dari
13 bagian yaitu unit pemasukan bahan baku akar Pasak Bumi, plat
buka/tutup unit pemasukan bahan baku ke pisau pencacah, pisau
pencacah akar Pasak Bumi, unit penyerbuk, saringan, rangka alat (pisau,
unit penyerbuk dan saringan), penutup rangka alat, pengunci antara
rangka dan penutup rangka alat, unit penyalur serbuk akar Pasak Bumi,
pully, V belt, motor listrik dan rangka mesin. Alat Pengolahan Pasak
Bumi ini digunakan untuk mengolah produk primer akar Pasak Bumi
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menjadi produk sekunder berupa serbuk. Hasil uji coba alat ini memiliki
kemampuan 100 g/ 5 menit. Prosedur kerja alat pengolahan akar Pasak
Bumi adalah : 1) Akar Pasak Bumi dipotong-potong dan dicacah-cacah
dengan ukuran lebar + 2 cm; 2) Cacahan-cacahan akar ini dimasukan
pada unit pemasukan bahan baku dengan posisi plat masih tertutup; 3)
Motor listrik disambungkan ke sumber listrik, kemudian pisau dan unit
penyerbuk berputar siap untuk menghancurkan dan menyerbuk akar
Pasak Bumi; 4) Plat buka/tutup digeser ke arah luar untuk membuka
unit pemasukan bahan baku dan cacahan akar akan jatuh ke unit
pengolahan (pisau, unit penyerbuk dan saringan); 5) Cacahan akar
dihancurkan dengan pisau dan dihaluskan oleh unit penyerbuk,
kemudian disaring dengan mess 40 menjadi serbuk-serbuk akar Pasak
Bumi; 6) Serbuk akar Pasak Bumi akan melewati unit keluarnya serbuk
dan masuk pada bak penampungan serbuk. Desain dan prototipe alat
pengolahan Pasak Bumi disajikan pada Gambar 3.
E.

Kesimpulan dan Rekomendasi

a)

Kesimpulan

Alat pengolahan Pasak Bumi digunakan untuk mengolah akar
Pasak Bumi dari produk primer (akar) menjadi produk sekunder
(serbuk). Alat pengolahan Pasak Bumi dapat dioperasikan pada skala
rumah tangga. Kemampuan alat pengolahan Pasak Bumi dalam
menghasilkan serbuk yaitu 20 g/menit.
b) Rekomendasi
Beberapa rekomendasi untuk penelitian ini yaitu serbuk yang
dihasilkan dari alat pengolahan Pasak Bumi dapat digunakan sebagai
bahan biomedicine dan biocosmetic; mess saringan yang digunakan
hanya ukuran 60, sehingga perlu penambahan alat saringan dengan
ukuran lainnya untuk penggunaan yang lainnya; dan perlu adanya bak
penampungan serbuk berupa kantung dari kain karena bak
penampungan tidak terdapat pada alat ini.
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F. Lampiran

1.a) Akar Pasak Bumi kuning

1.b) Akar Pasak Bumi merah

1.c) Akar Pasak Bumi hitam
Gambar 1. Tiga jenis akar Pasak Bumi

Gambar 2. Desain dan prototipe alat pengolahan Pasak Bumi
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3.a) Gelas akar

3.b) Batangan akar

3.c) Cacahan akar

3.d) Serbuk akar

3.e) Jamu

3.f) Kripik akar

3.g) Ekstrak kapsul akar Pasak Bumi
Gambar 3. Beberapa produk pengolahan akar Pasak Bumi di masyarakat
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Kajian Strategis Daerah
Teknik Penyadapan Minyak Keruing
Ir. Amiril Saridan, MP dan Ir. Ngatiman, MP
Abstrak

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan mempunyai potensi
jenis keruing sebagai penghasil minyak. Pengelolaan minyak keruing sebagai
hasil hutan bukan kayu (HHBK), terkendala oleh terbatasnya informasi tentang
pemanfaatan minyak keruing. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut perlu
dilakukan penelitian teknik penyadapan minyak keruing dengan beberapa teknik
penyadapan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa teknik
penyadapan yang tepat untuk menghasilkan volume minyak keruing yang
mempunyai produktivitas dari jenis Dipterocarpus grandiflorus Blco (Blco). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Dipterocarpus grandiflorus Blco (Blco)
mempunyai potensi yang besar sebagai HHBK dari hutan penelitian Labanan.
Jumlah pohon yang telah disadap sebanyak 21 pohon dan telah dibuat 44
lubang sadap dengan teknik pahatan dan koakan. Jumlah volume minyak yang
dihasilkan sebanyak 59441,30 ml atau 59,441 liter. Produksi minyak yang
terbanyak adalah pohon nomor 13 sebanyak 10.110,88 ml setara 10,111 liter
dan pohon nomor 19 mencapai 6.573,70 ml. setara 6,574 liter. Teknik
penyadapan yang baik adalah koakan yang menggunakan kapak dengan jumlah
minyak sebesar 33266,61 ml atau 33,267 liter dan teknik pahatan hasilnya lebih
kecil yaitu sebesar 26174,69 ml atau 26,175 liter. Hasil ini diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang teknik penyadapan minyak keruing yang dapat
digunakan pada skala operasional di lapangan, khususnya dalam memproduksi
minyak keruing dikemudian hari.
Kata kunci: Pemanfaatan, minyak keruing, HHBK, teknik penyadapan

Ringkasan
A. Latar Belakang
Beberapa jenis keruing dari marga Dipterocarpus dapat
menghasilkan resin yang lebih dikenal dengan nama minyak keruing.
Marga Dipterocarpus merupakan sumber utama oleoresin. Minyak
keruing dengan nama ilmiah oleoresin merupakan resin cair, berbau
harum, lengket dan berminyak. Jenis Dipterocarpus sebagai penghasil
minyak keruing lainnya yang sering diperdagangkan dan banyak
ditemukan di Indonesia adalah Dipterocarpus gracilis dan D. lamellatus
(Lewis, 1977). Minyak keruing dari beberapa jenis Dipterocarpus sudah
sejak lama diperdagangkan karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan
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obat, aromatik, pelapis tahan air dan tinta litografis (Yulita, 2002). Pada
tahun 1984 produksi minyak keruing yang berasal dari Sumatera sekitar
20 ton dengan kisaran harga US 30 per 4 galon (Lawrence, 1985).
Minyak keruing produk Laos yang berasal dari jenis Dipterocarpus alatus
seharga US $ 30/liter (Ankarfjard dan Kegl, 1998). Rostiwati et al.
(2013), menyebutkan bahwa harga minyak keruing di pasaran berkisar
Rp 150.000–Rp 450.000,- per kilogram (satu kilogram minyak keruing
setara 0,9 liter air). Pemungutan produk minyak keruing dilakukan
melalui penyadapan dengan membuat lubang pada batang dan
kemudian dilakukan pembakaran untuk merangsang keluarnya resin.
Keruing memiliki beberapa kegunaan farmakologi, misalnya beberapa
macam quinon dapat diisolasi dari bagian kayu tersebut yang berfungsi
sebagai anti oksidan terhadap radikal bebas (Yang et al., 2013). Adanya
antioksidan dalam pengobatan modern sangat diperhatikan oleh
masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Berbeda dengan masyarakat
kota, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memerlukan sumber
penghidupan karena tidak memiliki lahan pertanian/perkebunan,
diantaranya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Salah satu
HHBK yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan,
khususnya di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan
adalah minyak keruing. Potensi pohon keruing di lokasi ini sebanyak 23–
29 batang/hektar (Ngatiman et al., 2012). Jenis keruing yang
menghasilkan minyak seperti Dipterocarpus grandiflorus (Blco) Blco, D.
Verrucosus Foxw. Ex. Vsl, D. confertus Sloot dan D. cornutus Dyer,
cukup banyak di KHDTK Labanan, sehingga sangat dimungkinkan untuk
diekstrak sebagai komoditi HHBK, guna penyuplai bahan baku Industri
yang memerlukan minyak keruing yang dapat melibatkan masyarakat di
sekitar hutan, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap keberadaan hutan penelitian Labanan yang merupakan aset
Kabupaten Berau dimasa mendatang serta dapat meningkatkan
prekonomian masyarakat melalui HHBK minyak keruing.
B. Tujuan dan Sasaran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa teknik
penyadapan yang tepat untuk menghasilkan volume minyak keruing
yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Hasil minyak keruing yang
diperoleh dalam jangka pendek akan digunakan sebagai bahan
penyuplai bahan baku untuk prototype mesin pengolahan minyak
keruing. Jangka panjang diperoleh teknik penyadapan keruing yang
tepat, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar
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hutan. Sasaran kegiatan ini adalah untuk mendukung Nawacita di
bidang prioritas kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik dengan cara mewujudkan penguatan
teknologi melalui sistem inovasi yang dapat diterapkan dalam skala desa
sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan,
hingga skala nasional, sekaligus melibatkan masyarakat di sekitar hutan
untuk melestarikan keberadaan jenis pohon penghasil minyak keruing
keruing
C. Metologi Penelitian
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) Labanan berdasarkan SK Menhut Nomor SK 121/MenhutII/2007 mempunyai luas sebesar 7900 ha yang terletak di Desa
Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi
Kalimantan Timur. KHDTK Labanan mempunyai potensi jenis pohon
penghasil minyak keruing yang cukup banyak, saat ini belum
dimanfaatkan dari segi HHBK seperti dilaporkan Ngatiman et al., (2012)
sedikitnya terdapat 5 jenis pohon yang menghasilkan minyak keruing
yaitu Dipterocarpus grandiflorus, D. confertus, D.verrucosus, D.cornutus
dan D.gracilis. Kondisi ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan
penyadapan dengan teknik koakan dan dipahat. Jenis-jenis ini dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar KHDTK Labanan,
Kabupaten Berau yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan.
Pelaksanaan Teknik Penyadapan
Penyadapan dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan koakan dan
dipahat. Koakan dan pemahatan dilakukan pada bagian batang yang
rata dan terlidung dari hujan. Lubang dibuat dengan ukuran lebar
lubang 25–30 cm, tinggi lubang 15–20 cm dan kedalaman lubang 10–
20 cm dengan Koakan dan dipahat membentuk sudut 45°. Dalam 1
batang pohon akan dibuat 1–4 lubang tergantung besarnya diameter
pohon yang di temukan di lapangan.
Prosedur kerja:
1. Penentuan jenis pohon yang disadap meliputi diameter batang
minimal berukuran 40 cm dan tidak berlubang
2. Penandaan pohon untuk disadap dengan metoda koakan dan dipahat.
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3. Pembuatan lubang koakan dan dipahat, banyak dan besarnya lubang
tergantung diameter pohon diperkirakan 1- 4 lubang. Pada pohon
yang berdiameter 40 – 79,9 cm dibuat 2 lubang (1 koakan dan 1
pahatan) dan diameter pohon > 80 cm dibuat 4 lubang (2 koakan
dan 2 dipahat) yang mengacu hasil penelitian yang dilakukan
Rostiwati et.al. (2013), bahwa diameter pohon 70,0 – 80,0 cm
menghasilkan resin yang banyak dalam jangka waktu 3 hari setelah
disadap
4. Pembakaran di seluruh lubang dengan menggunakan obor dan pistol
gas yang bertujuan untuk membersihkan lubang dari kotoran dan
merangsang keluarnya minyak keruing
5. Minyak keruing yang keluar dialirkan kedalam jerigen yang dipasang
selang dan diletakkan di bawah lubang koakan dan pahatan.
Pengamatan dan pelaksanaan penelitian diperkirakan selama 4 bulan
Data yang diperoleh dari lapangan dibuat tabulasi setiap pohon
dan kemudian dibedakan masing-masing teknik penyadapan untuk
mengetahui teknik yang terbaik dengan hasil sadapan yang baik pula.
D. Hasil yang dicapai
Hasil kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan ternyata jenis
grandiflorus terdapat banyak terdapat di daerah
perbukitan dan cara hidupnya tersebar dan terkadang mengelompok
dalam suatu areal. Buah dari jenis ini berukuran besar, berbentuk
seperti buah belimbing, sehingga buah yang jatuh sulit untuk
menjangkau areal yang sangat jauh. Jenis ini dikenal dengan nama lokal
sebagai keruing belimbing. Batang berbentuk silender, banir kecil,
bentuk daun bulat telur berukuran besar. Umumnya terdapat pada
ketinggian 118–170 m dpl. Jenis Dipterocarpus grandiflorus telah dikenal
sebagai penghasil utama minyak keruing di kawasan Malesia (Shiva dan
Jantan, 1998).
Dari 21 pohon yang telah disadap tersebut, kelas diameter pohon
40–49,9 cm mempunyai jumlah pohon yang paling banyak yaitu 7
pohon, kelas diameter 50–59,9 cm sebanyak 6 pohon, kelas diameter
60–69,9 cm sebanyak 5 pohon, kelas diameter 70–79,9 cm sebanyak 2
pohon dan kelas diameter 80–89,9 cm hanyak 1 pohon. Besarnya
diameter dan tinggi pohon akan berpengaruh terhadap produksi minyak
yang dihasilkan. Semakin besar diameter pohon, maka semakin besar
minyak yang dihasilkan. Selain itu volume produksi minyak keruing
banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti keterbukaan areal
maupun tajuk pohon, bentuk banir pohon dan bentuk batang pohon

Dipterocarpus

128

Ringkasan Hasil Penelitian 2015
yang silenderis serta faktor hujan. Sari Nainggolan (2015) menyebutkan
pemungutan minyak keruing dilakukan pada saat musim hujan
(Nopember–Januari), dimana produksi minyak banyak dihasilkan.
Hasil penyadapan yang telah dilakukan baik teknik penyadapan
yang menggunakan pahatan dan koakan mempunyai kelebihan dan
kekurangan masing-masing terutama dari segi efisiensi waktu yang
digunakan, kerapihan bentuk koakan yang dihasilkan dan penutupan
permukaan pori-pori kayu yang dimungkin berpengaruh terhadap hasil
sadap yang diperoleh, selain tersebut juga faktor iklim yaitu kemarau
yang berkepanjangan yang terjadi pada bulan Agustus lalu, yang sangat
berpengaruh terhadap produksi minyak keruing dengan jumlah yang
relatif sedikit.
Produksi penyadapan mengunakan pahat berkisar antara 58,79
ml–5053,88 ml dan untuk koakan menggunakan kapak berkisar 35,86
ml–6135,66 ml. dengan total produksi secara keseluruhan sebesar
59441,30 ml atau setara dengan 59,441 liter. Pohon yang menghasilkan
minyak terbanyak baik pahatan dan koakan adalah pohon 13 dengan
diameter 83,0 cm dengan produksi minyak sebesar 10110,88 ml atau
10,111 liter dan terkecil yaitu pohon nomor 29 dengan diameter 68,0 cm
sebanyak 94,65 ml atau 0,09 liter. Hal ini disebabkan karena pohon
dengan nomor 13 berada pada areal yang terbuka, dimana cahaya
matahari banyak yang masuk kelantai hutan, sedangkan pohon nomor
29 dengan kondisi lingkungannya tersusun oleh struktur tegakan yang
sangat rapat, bentuk batang tidak slinderis atau mengerucut dan bentuk
banir menyebar tidak merata.
Berdasarkan teknik penyadapan yang digunakan, koakan yang
menggunakan kapak memperoleh produksi minyak yang lebih banyak
dibandingkan pahatan, secara keseluruhan teknik koakan yang
dihasilkan sebesar 33266,61 ml atau setara 33,266 liter dan pahatan
sebesar 26174,69 ml atau setara 26,174 liter. Hasil penyadapan minyak
keruing yang diperoleh ini sangat sedikit jumlahnya, hal ini disebabkan
faktor iklim, dimana kegiatan penyadapan yang telah dilakukan dimulai
bulan Agustus–Nopember 2015, terjadi kemarau yang berkepanjangan.
Hasil ini lebih kecil dibandingkan hasil yang dilakukan Rostiawati et.al.
(2013) menyebutkan produksi resin dari keruing di Kabupaten Aceh
Selatan berkisar 20–25 liter per 3 hari pada diameter pohon 70–80 cm.
Pada periode panen pertama sampai ketiga dan pada bulan terakhir
produksi hanya mencapai 5–6 liter per tiga hari panen.
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi
a) Kesimpulan
Teknik penyadapan dengan cara koakan mempunyai hasil
produksi yang lebih banyak dan ada kecenderungan produksinya
meningkat pada kelas diameter 70 cm ke atas. Rata-rata produksi
dengan teknik koakan kelas diameter 70–79,9 cm sebesar 1953,97 ml
setara 1,954 liter dan kelas diameter 80–89,9 cm rata-rata sebesar
3067,83 ml setara 3,068 liter. Sedangkan teknik dengan pahatan pada
kelas diameter 70–79,9 cm, rata-rata sebesar 557,36 ml setara 0,557
liter dan kelas diameter 80–89,9 cm rata-rata sebesar 1987,61 ml setara
1,988 liter.
Pembakaran lubang sadapan dapat menyebabkan perubahan
pada warna minyak yang dihasilkan dan minyak yang terdapat
dipermukaan lubang mengering, sehingga dapat menghambat produksi
minyak yang mengalir.
Teknik penyadapan yang baik menghasilkan minyak terbanyak
adalah teknik koakan yang menggunakan kapak. Kelebihan terknik
koakan adalah waktu yang digunakan untuk membuat satu lubang
koakan lebih cepat dan minyak yang keluar tidak banyak yang terbuang.
Untuk mendapakan hasil yang baik diperlukan kombinasi perlakuan
koakan dan pahatan, agar permukaan yang dihasilkan lebih rapi dan
minyak yang dihasilkan lebih banyak.
b) Rekomendasi
Untuk mendapatkan produksi minyak keruing dengan volume
yang lebih banyak diperlukan waktu yang lebih lama di lapangan, agar
dapat memaksimalkan perlakuan teknik penyadapan dan setiap 3 hari
sekali diperlukan perlakuan baru pada lubang yang sama dengan
membuat pahatan atau koakan sekitar 0.2 cm. Besarnya lubang koakan
dapat dibuat dengan ukuran lebar 15 – 20 cm, tinggi 15 - 20 cm dan
kedalaman 10- 15 cm. Dengan bentuk bagian bawah segitiga terbalik
untuk memudahkan aliran minyak
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F. Lampiran

Gambar 1. Bentuk batang dan
gumpalan

Gambar 2. Musim buah

Gambar 3. Bentuk buah tua

Gambar 4. Bentuk bunga dan buah
D.grandiflorus yang jatuh
di lantai hutan

D.grandiflorus

D.grandiflorus
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Gambar 5. Penyadapan dengan
koakan (menggunakan
kapak)

Gambar 6. Penyadapan
menggunakan pahat

Gambar 7. Pembakaran
menggunakan obor
dari minyak tanah

Gambar 8. Pembakaran
menggunakan
pistol gas
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Gambar 9.

Warna minyak
pengaruh penggunaan
obor

Gambar 11. Pemanasan minyak
keruing agar mencair

Gambar 10. Hasil minyak tanpa
menggunakan obor

Gambar 12. Penimbangan minyak
keruing
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Gambar 13. Minyak tercampur air
hujan (a), minyak murni
(b) dan minyak
pengaruh pembakaran
(c).
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Gambar 14. Hasil panen minyak
keruing

