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KATA PENGANTAR
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan
Dipterokarpa (B2P2EHD) telah menyelenggarakan Ekspose HasilHasil Penelitian pada tanggal 8 Nopember 2016 di Samarinda.
Ekspose ini dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan B2P2EHD.
Bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil- hasil penelitian yang
telah dilaksanakan oleh peneliti B2P3EHD, sehingga diharapkan
mampu mengidentifikasi permasalahan kehutanan dan lingkungan
secara umum dan merumuskan upaya- upaya yang diperlukan untuk
mendukung pengelolaan hutan dan lingkungan demi terwujudnya
pembangunan berkelanjutan.
Penghargaan dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada
para pembicara/penulis yang telah menyampaikan ilmu dan
pengalamannya,kepada peserta seminar yang telah menyumbangkan
pemikiran selama diskusi, panitia penyelenggara seminar dan
kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya prosiding ini.
Kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang
sangat diharapkan, semoga prosiding ini menambah khasanah ilmu
pengetahuan kehutanan yang mendukung peningkatan pengelolaan
sumber daya hutan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa
Indonesia dimasa yang akan datang.

Samarinda, Desember 2016
Kepala Balai Besar

Ir. Ahmad Saerozi
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SAMBUTAN PEMBUKAAN
KEPALA BALAI BESAR LITBANG EKOSISTEM HUTAN
DIPTEROKARPA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
EKPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN

Yang saya hormati:
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur;
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
Kepala UPT Kementerian LHK Wilayah Kalimantan Timur;
Kepala KPHP Berau Barat;
Pimpinan PT Nusantara berau Coal
Para akademisi, peneliti, praktisi kehutanan, penyaji makalah;
Serta para tamu undangan sekalian.
Assalamualaikum wr. wb.
Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan
Allah SWT atas rahmat kesehatan dan kesempatan yang dikaruniakan
kepada kita semua, sehingga pagi ini kita dapat mengikuti acara
‘Ekspose Hasil Penelitian” yang diselenggarakan oleh Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
Samarinda. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr
yang telah berkenan menghadiri acara ini.
Hadirin yang saya hormati,
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kondisi hutan di
Kalimantan saat ini mengalami kemunduran dan tekanan yang hebat
akibat pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan aspek
kelestarian. Degradasi hutan ini akan mengancam keberadaan
ekosistem hutan khususnya Dipterokarpa. Untuk itu diperlukan
kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam
memandu pencapaian pengelolaan
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hutan yang sehat, yaitu yang mampu memikul berbagai fungsi pada
tingkat optimal, yang prospektif, yang dikelola secara efisien untuk
dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat disekitarnya
dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekologi. Hasil
riset yang berupa iptek diharapkan mampu untuk menjadi bagian
dari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Balai Besar Litbang
Ekosistem Hutan Dipterokarpa sebagai institusi litbang pada hari ini
akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagai
wujud pertanggungjawaban kepada publik. Ada banyak hal yang
telah dilakukan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang
ada dan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya untuk pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.
Hadirin yang berbahagia,
Saya memiliki Ekspetasi yang sangat baik tentang ekspose ini.
Tentunya suatu perubahan teknis tidak secara langsung akan dapat
diperoleh, namun setidaknyasaya yakin, suatu pengetahuan baru
dalam pemikiran kita pada hari ini akan dapat memberi pengaruh
terhadap arah kebijakan pengelolaan hutan di masa sekarang dan
masa depan. Untuk itu Saya berharap agar kegiatan ini dapat
berjalan sesuai dengan rencana demi pengelolaan hutan yang lebih
baik.
Kepada Narasumber kami ucapkan terima kasih yang sebesarnyabesarnya terutama kepada Kepala KPHP Berau Barat dan Pimpinan
PT Nusantara Berau Coal yang akan berbagi pengalaman.
Semogasinergitas pengelolaan hutan di KHDTK Labanan dan KPHP
Berau Barat dapat terwujud. Pengelolaan pasca tambang merupakan
masalah yang tidak asing lagi kita dengar. Kalimantan Timur sebagai
penghasil Batubara tentunya tidak bisa lepas menghadapi
permasalahan tersebut. Terima kasih kepada PT NBC yang akan
berbagi pengalaman teknologi pengelolaan pasca tambang yang
telah dijalankan.
Untuk para peneliti saya berharap dari Balai ini bisa terlahir iptek
yang bisa menjawab permasalahan yang ada khususnya di
Kalimantan Timur. Terus tingkatkan jejaring kepada semua
stakeholder.
Ijinkan saya berpantun sebelum membuka acara ini:
Matahari di ujung senja
Burung pulang ke sarang seperti biasa
Kami tunggu karya peneliti semua
Saya yakin kalian bisa
Jalan-jalan ke Segiri
Jangan lupa beli terasi
Jika ada yang ingin diteliti
Jangan lupakan kita yang disini
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Selanjutnya secara resmi acara ini saya buka. Demikian, semoga
acara ekspose ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Kepala Balai Besar
Litbang Ekosistem Hutan
Dipterokarpa

Ir. Ahmad Saerozi
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Pemerintah Kabupaten Berau
Dinas Kehutanan

Samarinda, 8 Nopember 2016

disampaikan oleh :
Armilan Saidi,S.Hut,MP
Kepala KPHP Berau Barat

Luas Kabupaten : 34.127 km²
Jumlah Penduduk : 164.501 jiwa
Letak Administrasi Kab. Berau
Posisi geografis :
12’33” LU dan 11611’9” BT
Kab. Berau

Batas Administrasi :
Sebelah utara
: Kab. Bulungan
Sebelah Selatan : Kab. Kutai Timur
Sebelah Timur
: Laut Sulawesi
Sebelah barat
: Kab. Malinau
Administrsi Pemerintahan :
Ibu Kota Kab.
: Tanjung Redeb.
Kecamatan
: 13 Kecamatan
Kampung
: 107 Kampung
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KAWASAN HUTAN KABUPATEN
BERAU

DESKRIFSI KAWASAN

No

Fungsi Kawasan Hutan

Luas (Ha)

%

1

Hutan Produksi Tetap (HP)

626.875,22

28.60

2

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

676.188,25

30.86

3

Hutan Lindung (HL)

360.356,79

16.45

5

Areal Penggunaan Lain (APL)

527.870,77

24.09

Luas Keseluruhan

2.191.291,04

100,00

KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA → KPH (P)

UNTUK APA ?

1. HUTAN TERTATA DAN TERKELOLA DENGAN
BAIK →
FUNGSI HUTAN (PRODUKSI, LINDUNG DAN KONSERVASI)
TERJAGA.

2.

PENINGKATAN MANFAAT (TERMASUK
PENDAPATAN) DARI HUTAN → NEGARA, MAUPUN
MASYARAKAT → KEMAKMURAN
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PROGRESS
PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN

RPJP KPHP
Model
Berau Barat
(2015-2024)

No
1
2
3
4
5
6

Fungsi Kawasan Hutan
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (APL)
Tubuh Air
Jumlah

Luas
ha
250.652,07
413.564,45
99.752,58
917,66
19.973,64
1.160,60
786.021,00

%
31,89
52,61
12,69
0,12
2,54
0,15
100

DESKRIFSI KAWASAN
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DESKRIFSI KAWASAN

ADMINISTRASI

No Kecamatan

1.

2.

3.
4.

Luas
Ha (%)

Kampung

Kelay

Terdiri dari 11 Kampung (Long Beliu, Muara
Lesan, Lesan Dayak, Sidobangen, Merapun,
Long Duhung, Long Keluh, Long Lancim, Long
Pelai, Long Sului dan Merasa
Segah
Terdiri dari 10 Kampung (Siduung Baru,
Pandan Sari, Harapan Jaya, Tepian Buah,
Punan Malinau, Long Ayan, Punan
Mahakam, long Laai, Punan Segah dan Long
Ayap
Sambaliung Terdiri dari 3 Kampung (Tumbit Dayak, Long
Lanuk dan Nyapah Indah
Teluk Bayur Terdiri dari 4 Kampung (Tumbit Melayu,
Labanan Jaya, Labanan Makarti, Bukit
Makmur

469.963,54
(59,79)

295.287,74
(37,57)
10.078,83
(1,28)
10.690,89
(1,36)
786.021,00
(100%)

Total

DESKRIFSI KAWASAN

IJIN PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN KAWASAN

Luas
No.

Bagian Wilayah

1.

Wilayah ijin Pemanfaatan Hutan
Alam (IUPHHK-HA)12 Ijin
Wilayah Ijin Pemanfaatan Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT)2 Ijin

(ha)

2.
3.

Wilayah Ijin Perkebunan Sawit

4.

Ijin Pertambangan

478.914,44
15.430,66
2.740,64
49.221,04
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Isu –Isu Strategis









BELUM OPTIMAL KETERLIBATAN MASYRAKAT DALAM PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan masih relatif rendah
Kontribusi Pengelolaan Hutan (IUPHHK-HA) masih relatif rendah
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan  relatif kecil
Sebagian masyarakat masih tergantung dengan pemanfaatan hasil hutan kayu
Pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkunganbelum maksimal
Kapasitas masyarakat lokal terbatas dalam pengembangan ekonomi produktif
Alternatif mata pencarian dan sumber pendapatan masih terbatas.

KondisiYang diinginkan

Pemerintah Kabupaten Berau
Dinas Kehutanan

VISI UPTD KPHP MODEL BERAU BARAT

Menjadi Pengelola Hutan Lestari
Yang Profesional, Mandiri
dan Mampu Berkontribusi Untuk Pembangunan Daerah
dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

5

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

Fasilitasi Penyelesain Konflik Tenure
KPHP Berau Barat

Pelatihan
Perangkat Analisis
Land Tenure
21 – 23 Oktober 2013

Land Tenure
Assesment
27 Oktober1 November 2013

Workshop
Multipihak
Berau, 19 – 20
November, 2013

Workshop
Multipihak
Bogor, 22 Januari
2014

Training
“Mediasi Konflik
Tenurial SDA”
Berau, 19 -21
Agustus, 2015

Workshop Multipihak
“Presentasi Hasil Penelitian,
Konsep Penangan Konflik
Penggunaan Lahan
Berau 30 Nopember 2015

Workshop
“Pembentukan Mekanisme integratif,
Penangan Konflik Tanah dan
Pengelolaan SDA
Berau 31 Agustus 2016

Mediasi & Fasilitasi
Kemitraan
PT Inhutani I dng
Tumbit Dayak
Berau, 9-12 September,
2014

Pelatihan
“Pemetaan Partisipatif &
Pengembangan Skema
Kemitraan.
Berau, 18-22 April 2015

Ekspose dan
Penandatangan Nota
Kesepahaman
Jakarta, 13 -14
November 2014

PEMUKIMAN

LADANG

TAMBANG

TANTANGAN TENURIAL
1. Kepastian Batas Administrasi
2. Kepastian Kawasan Hutan
3. Kepastian Wilayah Kelola
(Timpang Tindih Wilayah
Kelola)
4. Kepastian Aturan
Pemanfaatan dan penggunaan
kawasan
5. Kepastian Tanggungjawab
penanganan konflik tenurial

IUPHHK-HA

KEBUN SAWIT

ILLEGAL LOGGING

PERAMBAHAN

IUPHHK-HT

6
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Luas Bukaan
= 35.000 ha
Berubah jadi APL = 5.840 ha

Bentuk
Konflik
tenurial

Beberapa catatan penting dalam Kemitraan


Permenhut No.39/13 merupakan payung hukum untuk memberdayakan
masyarakat yang menggarap/mengelola lahan di dalam kawasan hutan
(KBK).



Kemitraan merupakan upaya atau jalan untuk mendapatkan legalitas
terhadap lahan garapan masyarakat yang berada di dalam kawasan
hutan.



Kemitraan merupakan pilihan yang paling memungkinkan karena lahan
garapan masyarakat berada di dalam areal konsesi IUPHHK A/T, atau
KHDTK



Dalam kemitraan masing-masing pihak cenderung mempunyai harapan
atau keinginan memperoleh keuntungan maksimal dan menduga pihak
lain juga sama mempunyai keinginan yang maksimal juga.

7
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Beberapa catatan penting dalam Kemitraan
Kemitraan sekalipun paling memungkinkan namun tidak mudah dan
memerlukan kesebaran dan ketekunan untuk meraih kesepakatan.
Kesepakatan akan lebih mudah tercapai bila masing-masing pihak
mampu berempati dan memahami pihak lainnya.
Masyarakat memerlukan dukungan dan pendampingan dari berbagai
pihak terkait untuk:
 Melakukan konsolidasi internal dalam rangka penguatan kelembagaan/kelompok dan
memastikan lokasi dan obyek kemitraan.
 Menyiapkan data, naskah, dan dokumen untuk proses negosiasi dan bermitra.

Langkah awal dalam proses kemitraan :



Memastikan aktor yang akan bermitra (identifikasi, verifikasi, penetapan)
Memastikan lokasi dan obyek kemitraan (identifikasi, verifikasi, penetapan)

 Dukungan para pihak terkait diperlukan untuk memastikan komitmen
pengambil keputusan pemegang izin.

8
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Perbaikan Tata Kelola IUPHHk-HA/HT
Monitoring dan evaluasi dan Pembinaan serta Mendorong Perbaikan
Sistim Pembalakan IUPHHK-HA/HT/Sertifikasi PHPL/FSC (Implementasi
RIL+)
Memperkuat Kepastian Kawasan Hutan
Falisitasi penyelesaian konflik Tenurial (Kepastian Kawasan & wilayah
kelola) terutama antara masyarat dengan pemegang ijin.
Pemberdayaan Masyarakat

Skema Perhutanan Sosial, HHBK dan Jasling, Kemitraan KPH dengan
Masyarakat, NGO dan Swasta, Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Perlindungan dan Konservasi Alam
Melakukan HCVF, Patroli Pengaman Hutan dan Penegakan Hukum,
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Kehutanan.

Usulan mekanisme penyelesaian konflik di
Kab.
Advisory Committee

Multiparty
mediation

RC

List of
Mediator

KPH
Sect.

MOEF

Mediator

RC

RC
Dishut
Prov.

??
Initiator: Indv,
Community, Comp.

National

Province

District

Sub-District

DG Law Enforcm

Kanwil BPN

Bag.
Pertanahan

Temenggung

DG PSKL

Dishut Prov.
BPMPD

Adat Leader

IP4T Kab.

Village Leader

IP4T National

IP4T Prov.

TP3K/T-9

Antonia Engel (GOPA Consulting Group) and Asep Firdaus (Working Group Tenure)

9
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Program Prioritas 2016

Pengembangan
ekowisata Hutan
Lindung Sungai
Lesan

Pembangunan
Kampung Rendah
Emisi di Kecamatan
Segah dan Kelay

Mendorong Skema
KPH PHPL pada
KPHP Berau Barat

Program Prioritas
KPHP Berau Barat
Tahun 2016
Pemberdayaan
Masyarakat melalui
skema
pengembangan
Usaha Produktif
Masyarakat di 3
Kampung

Fasilitasi Kemitraan
KHDTK dengan
Masyarakat Merasa

Fasilitasi Kemitraan
antara INHUTANI
Unit 1 dengan
Masyarakat 5
Kampung

10
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SIAPA YANG HARUS BERPERAN ?
PEMERINTAH
SWASTA
MASYARAKAT

12
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Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Batubara oleh PT NBC
1

Muljono, ST
Kepala Teknik Tambang PT Nusantara Berau Coal
Jln. Pulau Derawan Rt. 31 Tanjung Redeb Kabupaten Berau
Telp. 0554-2028080; Fax. 0554-2028021
email: Muljono@ithacaresources.com
1

KEGIATAN REKLAMASI BEKAS
AREA TAMBANG

Sambarata Coal Project

PETA LOKASI IUP OPERASI PRODUKSI PT.NBC

13
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LOKASI KEGIATAN PENAMBANGAN

Secara administratif berada di
Kampung Tasuk, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau,
Propinsi Kalimantan Timur dengan
luas konsesi + 2.000 ha, posisi
117 20’ 41” BT; 2 14’ 52” LU

PERIJINAN
a) Ijin Kuasa Penambangan Eksplorasi dengan Surat Keputusan Bupati Berau
Nomor 77 Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009.
b) Studi Kelayakan PT. Nusantara Berau Coal dengan Surat Keterangan Nomor :
540/273/DPE-PU/VIII/2009 dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Berau.
c) Keputusan Bupati Berau No. 749 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 Tentang
Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha / Kegiatan Penambangan Batubara PT.
Nusantara Berau Coal Dengan Luas Kuasa Pertambangan 2000 Ha di Kampung
Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
d) Keputusan Bupati Berau No 1 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT. Nusantara Berau Coal tanggal 6 Januari 2010
e) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK.128/Menhut-II/2012
tanggal 2 Maret 2012 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK 487/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Agustus 2010, tentang Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas
Nama PT. Nusantara Berau Coal Seluas 802,80 (delapan ratus dua dan delapan
puluh per seratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Yang Terletak Di
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimatan Timur
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f) Persetujuan Revisi Studi Kelayakan PT. Nusantara Berau Coal

Nomor : 540/144
/ DPE-PU/I/2013 dari Dinas Pertambangan dsn Energi Kabupaten Berau

g) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK 439/Menhut-II/2013
tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana
Penunjangnya Atas Nama PT. Nusantara Berau Coal Seluas 1.132,38 (seribu seratus
tigapuluh dua ribu koma tigapuluh delapan) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi
Tetap Yang Terletak Di Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimatan Timur
h) Keputusan Bupati Berau No. 724 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/ Kegiatan Penambahan Area
Pit 3, Penambahan Disposal, Penambahan Penampungan BBM di Kampung Tasuk
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT.
Nusantara Berau Coal
i) Keputusan Bupati Berau No. 725 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Ijin
Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/ Kegiatan Penambahan Area Pit 3,
Penambahan Disposal, Penambahan Penampungan BBM di Kampung Tasuk
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT.
Nusantara Berau Coal

DASAR HUKUM
1. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2. UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. PP No 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
4. PP No 04 tahun 2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
5. PP No 63 tahun 2011 tentang Pedoman Pemegang IPPKH Dalam
Rangka Rehabilitasi DAS
6. Permen No 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca
Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Kepmen No. 1211/008/MP.E/1995 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada kegiatan
Usaha Pertambangan Umum
8. Perda Berau No. 04 tahun 2004 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup
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PROSES KEGIATAN PENAMBANGAN

PROSES KEGIATAN PENAMBANGAN
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PROSES KEGIATAN PENAMBANGAN

NUSANTARA BERAU COAL

REKLAMASI

Free Powerpoint Templates
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TAHAPAN REKLAMASI

1.
2.
3.
4.
5.

Perencanaan
Penataan Lahan
Pengendalian Erosi & Sedimentasi
Revegetasi
Pemeliharaan & Pemantauan

P/04/2011 pasal 31

PERENCANAAN

1.
2.
3.
4.

AMDAL
Dokumen Jaminan Reklamasi
Desain Tambang
Pembangunan Nursery
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DESAIN & LOKASI REKLAMASI
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PENANGANAN SOIL

• Diangkut dari lokasi tambang
• Ditimbun dilokasi tempat penimbunan tanah
• Diangkut langsung le lokasi yang sudah di lakukan resloping

PENATAAN LAHAN & PENYEBARAN SOIL
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PENGENDALIAN EROSI & SIDEMENTASI





Desain kemiringan lereng/ Slope 17o
Pembuatan saluran pada toe slope untuk pengedalian run off
Pemasangan material penahan laju run off
Penanaman Cover Crop
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PENANAMAN PEMELIHARAAN & PEMANTAUAN

1. Penanaman Secara Konvensional
Pembuatan lubang tanaman
Pemberian pupuk dasar dan pembenah tanah
Pembukaan polybag
Menanam bibit pohon di lubang tanam
Pemupukan
Pemantapan tanah permukaan
Pemasangan ajir
2. Penanaman Teknik Hidroseeding

PEMBIBITAN

a.
b.
c.

Secara Generatif (Biji)
Secara Vegetatif (Stek)
Cabutan tanaman anakan hutan
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ALUR PEMBIBITAN
•
•
•
•
•
•

Penyemaian
Pembuatan Media Tanam
Penyapihan
Pembibitan
Perawatan Bibit
Penelitian dan Pengembangan
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KEGIATAN DI NURSERY

Penyemaian

Bibit sengon

Pengisian Polybag

Steck LCC

Penyapihan

Bibit Tanaman Lokal
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KEGIATAN PENANAMAN KONVENSIONAL

Penanaman

Areal Tanam pit 1

Penyiangan dan Pemangkasan

Pemupukan

Pemantauan pertumbuhan
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HIDROSEEDING SISTEM


adalah proses penanaman dengan menggunakan adonan antara
biji dan material pupuk yang dicampur jadi satu serta
ditambahkan air dan perekat. Adonan tersebut diangkut dalam
tanki, truk atau trailer dan disemprotkan di atas lahan yang telah
dipersiapkan untuk ditanami.

Hydroseeding System

Usia Tanam 1 Bulan

KEGIATAN HIDROSEEDING

Loading Material

Monitoring Pertumbuhan

Penyemprotan

Usia 1 Bulan

Usia 3 Bulan
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PEMELIHARAAN

Realisasi Revegetasi
2015

Penataan lahan dan resoil
tahun 2015 : 54.06 ha dan
akumulasi
total : 179.65 ha
Revegetasi Tahun 2015 :
47.49 ha
dan akumulasi total : 177.94
ha
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KEGIATAN REVEGETASI
Untuk mendukung ketersediaan bibit, PT. Nusantara Berau Coal telah membangun
nursery plant di areal km 18. Fasilitas yang telah dibangun antara lain rumah
persemaian, areal pembibitan, rumah media, gudang dan open Area sebagai tempat
untuk bibit siap tanam. Jenis tanaman yang dikembangkan di nursery plant antara lain
untuk tanam pioneer seperti sengon, ketapang dan macaranga, sedangkan untuk
tanaman lokal seperti meranti, bangeris, bengkirai, kapur, pulai dll. Selain itu untuk
penutupan lahan dan mengurangi erosi tanah, dikembangkan juga LCC dengan
metode stek. Metode stek untuk LCC ini dikembangkan untuk LCC jenis PJ
(pueraria javanica). Untuk kapasitas dari nursery di PT. Nusantara Berau Coal, pada
rumah persemaian terdiri atas dua bedeng penyemaian dengan ukuran masingmasing bedeng 1 m x 6 m, areal pembibitan terdiri atas 26 bedeng dengan ukuran
masing-masing bedeng 1 m x 6 m, dengan kapasitas tiap bedeng ± 600 bibit. Pada
open area tieriri dari 3 bedengn dengan kapasitas total pad open areal ± 2000 bibit.

Luas areal yang direvegetasi pada tahun 2015 adalah 47.49 ha, sehingga kumulatif areal revegetasi
adalah 177,94 Ha. Sedangkan untuk luas areal resoil pada tahun 2015 adalah 54,06 , sehingga untuk
luas kumulatif resoil adalah 179.65 Ha. Kegiatan revegetasi yang sudah dilakukan yaitu di areal
disposal pit 1 (blok 1,2, dan 3) dan disposal pit 2. Jenis tanaman yang sudah ditanam yaitu
covercrop dengan menggunakan jenis Calopogonium Mucunoides (CM), Centrosema Pubescens
(CP), Mucuna Sp, Mucuna Bracteata (MB), tanaman pioneer seperti sengon, ketapang dan
macaranga, sungkai. Sedangkan untuk tamanan lokal seperti meranti, bangeris, bengkirai, kapur,
kepel dan jenis tanaman buah-buahan seperti durian dan srikaya di sebagian areal Blok 1 disposal
pit 1. Untuk mencegah terjadinya erosi tanah yang besar maka dilakukan penanaman dengan
legume cover crop. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan covercrop dan juga untuk mengurangi
tingkat erosi tanah, selain dengan menggunakan covercrop mix ( CM : CP : MC dengan ratio 3 : 2 :
1), saat ini juga dilakukan dengan penanaman stek covercrop jenis PJ dan metode SSA. Metode stek
covercrop PJ yaitu dengan mengambil bibit covercrop PJ yang dipotong sepanjang ± 15 cm dan
kemudian dikembangkan di nursery, apabila sudah tumbuh akar dan siap tanam akan dilakukan
penanaman di areal revegetasi. Untuk metode SSA (seed soil augmentasi) yaitu dengan mencari
tanah topsoil (± 10 cm) yang banyak mengandung benih-benih rumput lokal dan selanjutnya
dicampur dengan kompos atau pupuk kandang. Selanjutnya campuran ini sudah siap untuk
dimasukkan dalam lubang-lubang tanam. Jumlah dan jenis tanaman revegetasi dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Total luas lahan bukaan sampai tahun 2015 adalah 393.74 ha denngan area yang telah dilakukaan
reklamasi (resoiling dan revegetasi) adalah seluas 179.65 ha sehingga rasio area reklamasi terhadap
area yang telah dibuka adalah 46 %.
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Jenis & Jumlah Tanaman Tahun 2015
No
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Deskripsi
Tanaman Pioneer
Sengon
Ketapang
Macaranga
Tarap
Sungkai
Dupar
Binuang
Johar
Laban
Trema
LCC Mix (CM:CP:MC:PJ)
Bibit LCC
LCC stek PJ/ MB
Gamal

Total
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

Tanaman Lokal
Meranti
Bangeris
Bangkirai
Kapur
Kepel
Durian (Buah-buahan)
Srikaya (Buah-buahan)
Nangka
Mangga
Rambutan
Keruwing
Koledang
Tengkawang

Satuan Jan
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Kg

Mar

1,952

Apr

Mei

Jun

Jul

170

753

100

900
855

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

Total

18

3,875
1,740
18

324

38
1,802

160

Bibit

170

230

206

Bibit

1,970

Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit

310
8

Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit
Bibit

PENANAMAN

Feb

-

-

38
112

224

232

1,208

208

913

49

100

198

112

126

98

112

133

112

378

136

1770

2259

1327

1327

8,843
-

1,755

198

-

527

-

-

5,671

468

50

230

68

93

10

1,173
8
259
-

115

88

2
10
149

565

527

1

1

1

1

20
3
-

-

-

-

140

536

143

10
250

4
10
169
3
10
1,636

RENCANA & REALISASI REKLAMASI TAHUN 2015
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PEMANTAUAN

Program pemantauan daerah reklamasi bertujuan untuk
mengevaluasi dan memastikan perkembangan daerah reklamsi
mengarah kepada terbentuknya kembali ekosistem yang
secara fungsi dan struktur dapat memenuhi kriteria
keberhasilan daerah reklamasi

KEGIATAN PEMANTAUAN
No

Pemantauan

Frekuensi

Parameter

Pelaksana

Lokasi

1

Kualitas
Tanah

1 tahun

Parameter
kimia
Parameter
fisika

Lab.
Akreditasi
(PT.
UNILAB)

-

Areal Revegetasi pit 1 dan 2

2

Pertumbuhan
Tanaman

3 bulanan

Tinggi dan
Diameter
tanaman

Swapantau

-

Areal Revegetasi pit 1 dan 2

3

Fauna

6 Bulan

Jenis
fauna
(Mamalia,
Aves,
reptilia)

Swapantau

-

Areal tambang dan Disposal
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ANALISIS TANAH PADA LAHAN REKLAMASI
PASCA TAMBANG BATU BARA di PT NBC, BERAU, KALIMANTAN TIMUR
M. ANDRIANSYAH dan M. FAJRI
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie, No. 68, Sempaja, Samarinda,
Telp. (0541) 206364, Fax (0541) 742298
Email: andriansyah210475@gmail.com

ABSTRAK
Akibat dari pertambangan batu bara yang menggunakan sistem tambang
terbuka akan memberi dampak kerusakan bagi tanah yaitu tanah akan
memadat, minimnya kandungan unsur hara, potensi keracunan mineral,
miskinnya bahan organik, status KTK yang rendah, dan minimnya populasi
dan aktivitas mikroba tanah potensial. Oleh sebab itu sangat diperlukan
sebuah analisa tanah sebelum melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi
lahan pasca dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah
sebelum dilakukan kegiatan reklamasi atau revegetasi lahan pasca tambang
tersebut. Penelitian ini dilakukan di PT Nusantara Berau Coal (PT NBC),
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang dilakukan
meliputi survey awal lokasi penelitian dan pengambilan sampel tanah. Plot
penelitian dibagi menjadi 2 plot dengan masing-masing luas sebesar 2,5
hektar. Hasil uji sampel tanah menunjukkan bahwa data hasil uji tanah pada
plot 1 Carbon Organic (rendah-sangat rendah), K+ (rendah), Mg2+ (rendah),
KTK (rendah), Kejenuhan Basa (rendah), Nitrogen total (sangat rendah), P
tersedia (sangat rendah), Na+ (sangat rendah), Ca2+ (Sangat Rendah) dan
kondisi pH tanah tergolong sangat masam. Hasil uji tanah pada plot 2 tidak
berbeda jauh dengan plot 1, untuk Carbon Organic (rendah), P tersedia
(rendah-sangat rendah), Na+(rendah-sangat rendah), K+(rendah), Kejenuhan
Al (Rendah), Nitrogen total (sangat rendah), KTK (sangat rendah), dan
Kejenuhan Al (Sangat Rendah) dan kondisi pH tanah (masam-Sangat Masam).
Kesimpulan kondisi tanah pada 2 plot penelitian berada pada kondisi yang
tidak subur.
Kata kunci : analisis tanah, reklamasi lahan,tambang, batubara

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Hardjowigeno, (2007), tanah mempunyai banyak fungsi
bagi tanaman diatasnya, antara lain sebagai granulator untuk
memperbaiki struktur tanah, sumber unsur hara N, P, S, unsur mikro,
media tempat tumbuh tanaman (tempat menopang akar tanaman),
sebagai sumber makanan (air dan zat mineral) sehingga menjadi sumber
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energi bagi tanaman maupun mikroorganisme. Tanah juga berfungsi
sebagai media dekomposer bagi bahan organic.
Di Indonesia umumnya pertambangan batu bara dilakukan dengan
sistem terbuka (open pit mining) sehingga berdampak terhadap kerusakan
lingkungan. Menurut G. Subowo (2011), penambangan dengan sistem
tambang terbuka (open pit mining) dilakukan dengan cara pengupasan
tanah penutup bahan tambang. Tanah penutup dikeluarkan dari areal
tambang dan bahan tambang digali dan diangkut keluar. Setelah seluruh
bahan tambang dikeluarkan, maka terjadi sisa lubang-lubang galian
berupa kolong-kolong. Pada perusahaan yang memiliki izin kuasa
penambangan (KP), kolong-kolong lubang galian ini ditimbun kembali
dengan tanah yang diambil dari tanah sekitar ataupun dari tanah penutup
sebelumnya. Apabila penutupan kembali ini dilakukan kurang tepat,
maka tanah lapisan atas yang memiliki kesuburan tinggi bercampur
dengan tanah lainnya atau tertimbun di bagian bawah. Sebaliknya tanah
lapisan bawah (subsoil) yang belum mengalami perkembangan (tidak
subur) justru berada di lapisan atas. Daya dukung tanah bekas sistem.
Akibat dari sistem tambang terbuka akan memberi dampak kerusakan bagi
tanah yaitu tanah akan memadat, minimnya kandungan unsur hara,
potensi keracunan mineral, miskinnya bahan organik, status KTK
(Kapasitas Tukar Kation) yang rendah, dan minimnya populasi dan
aktivitas mikroba tanah potensial (Setiadi, 2006).
Salah satu cara untuk memperbaiki kondisi tanah pada lahan
pasca tambang batu bara adalah kegiatan reklamasi dan revegetasi.
Reklamasi dan revegetasi merupakan 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.
Revegetasi dalam Permenhut No. P4/Menhut-II/2011 dilakukan dengan
tahapan penanaman cover crop, kemudian prakondisi dengan menanam
jenis tanaman perintis, dan setelah tanaman perintis berumur dua
sampai tiga tahun dilakukan pengayaan dengan penanaman jenis- jenis
lokal berdaur panjang.
Beberapa kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya
adalah penelitian mengenai kondisi tanah pada lahan bekas tambang
bauksit di Pulau Bintai, Riau (Sembiring, 2008), penelitian mengenai
peningkatan kualitas lahan bekas tambang melalui revegetasi dan
kesesuaiannya sebagai lahan pertanian tanaman pangan di PT Bukit
34
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Asam Tbk, Sumatera Selatan (Hermawan, 2011), dan penelitian mengenai
peran revegetasi terhadap restorasi tanah pada lahan rehabilitasi
tambang batubara di daerah tropika di PT Berau Coal, Kabupaten
Berau,Kalimantan Timur (Cahyono dkk, 2014).
Sebelum melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan
pasca tambang maka perlu dilakukan dulu analisa kondisi tanahnya
sehingga bisa diketahui tingkat kesuburan tanah sebelum dilakukan
kegiatan reklamasi atau revegetas lahan pasca tambang tersebut.
METODOLOGI
A. Lokasi Penelitian
Lokasi kegiatan penelitian teknik pemulihan ekosistem hutan
dipterokarpa pada lahan pasca tambang batu bara dilaksanakan di PT
Nusantara Berau Coal, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
B. Bahan dan Alat
Bahan penelitian meliputi: peta kawasan hutan, peta tanah, peta
topografi.
Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah clinometers,
kompas, GPS, pH meter, bor tanah, cangkul dan parang.
C. Prosedur Kerja
1. Pengumpulan data primer dan sekunder
a. Pengumpulan data primer melalui pengambilan sampel tanah di
areal hutan sekitar lahan tambang dan di lahan tambangnya
sendiri.
b. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka meliputi rona
awal vegetasi dan kondisi tanah areal tambang sebelum
ditambang.
2. Prosedur penelitian
a. Survei awal lokasi penelitian
Kegiatan bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah dan
penentuan plot penelitian, selain itu kegiatan ini juga berkaitan
dengan tahapan kegiatan berikutnya, sehingga bisa mendapat
gambaran dalam merancang pengelolaan lahan dan jenis-jenis
tanaman yang akan ditanam.
b. Pengambilan sampel tanah
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap untuk
sifat fisik dan kimia dari tanah pada lahan pasca tambang batu
bara. Dan hasil dari analisis tanah ini dapat menjadi rekomendasi
dalam pemilihan jenis tanaman pokok untuk kegiatan revegetasi.
c. Penentuan dan pembuatan plot penelitian
Plot penelitian ditentukan berdasarkan dengan kondisi lahan di
lapangan, terkait dengan keadaan topografi, tanah dan kehadiran
vegetasi alami yang diusahakan sama. Plot penelitian dibuat
dengan luasan 1 ha per kriteria site, site pertama didasarkan pada
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lahan yang sudah terdapat kehadiran vegetasi alami dan site
kedua didasarkan pada lahan yang tidak ada kehadiran atau
terdapat sedikit kehadiran vegetasi alami.
D. Analisa Data
1. Pengambilan Sampel Tanah
Lokasi plot penelitian terbagi menjadi dua lokasi, masingmasing dengan luasan ±2,5 Ha, sehingga total luasan plot penelitian
sebesar ±5 Ha. Dari dua lokasi tersebut masing- masing diambil
sampel tanah sebanyak 3 titik lokasi pengambilan dengan jumlah
sampel pada masing-masing titik pengambilan sebanyak 3 sampel per
kedalaman (interval 20 Cm), sehingga jumlah sampel tanah yang
diambil sebanyak 18 sampel dalam bentuk komposit.
Hasil dari pengambilan sampel tanah tersebut, selanjutnya
diuji dan di analisa pada laboratorium ilmu tanah UPT. Pusat Studi
Reboisasi Hutan Tropika Humida (PUSREHUT), Universitas
Mulawarman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sifat Fisik dan Kimia Tanah
1. Sifat Fisik Tanah
Tanah menurut Hardjowigeno (2007) adalah kumpulan dari
benda alam dipermukaan bumi yang tersusun dalam horison-horison,
terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air dan udara,
dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman (Hardjowigeno,
2007). Posisi tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan
manusia dan mahkluk hidupnya lainnya, sehingga karena perannya
yang penting maka diperlukan suatu analisa mengenai kondisi tanah
yang berada area lokasi penelitian yang merupakan kawasan bekas
pertambangan batu bara.
Hasil analisa sifat fisik dan kimia tanah di areal pengujian pada
kawasan lahan bekas tambang batu bara, dapat dilihat pada Tabel
berikut ini :
Tabel 1. Sifat Fisik tanah pada area lokasi penelitian
No.
1.
2
3
4

Parameter
Silt
Clay
Sand
Tekstur

Satuan
%
%
%
-

Plot
1.1
22,7
34,7
42,6
CL

Plot
1.2
31,3
35,2
33,5
CL

Hasil Pengujian
Plot Plot 2.1 Plot 2.2 Plot 2.3
1.3
26,9
19,80 17,90 20,20
33,9
27,90 26,40 29,70
39,2
52,30 55,70 50,10
CL
SCL
SCL
SCL

Pada Tabel 1 di atas, bisa dilihat kondisi tekstur tanah di areal
studi untuk plot 1, didominasi oleh tanah liat (clay) sedangkan pada
plot 2 didominasi oleh liat berpasir (sand clay). Ciri-ciri : tanah liat
(clay) adalah terasa berat, dapat membentuk bola yang baik. Serta
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memiliki daya lekat yang tinggi (melekat sekali) sedangkan tanah liat
berpasir (sandy clay) memiliki ciri-ciri : terasa licin tetapi agak kasar.
Dapat membentuk bola dalam keadaan kering. Akan sukar untuk dipijit
tetapi mudah digulung serta memilliki daya lekat yang tinggi (melekat
sekali) (Hanafiah, 2005). Menurut Osman K.T. (2013), tekstur tanah
mengacu pada tingkat kehalusan atau kekasaran yang terbentuk oleh
partikel tanah dengan berbagai ukuran pada sebuah tanah. Tanah liat
mempunyai luas permukaan tanah yang lebih besar dan mempunyai
kapasitas mengikat air (walter holding capacity) yang besar pula, akan
tetapi tidak semua air yang diikat dapat digunakan atau baik untuk
tanaman (Winarso, 2005). Menurut Arifin (2011), Secara tidak
langsung tekstur tanah juga menentukan struktur tanah yang
penting bagi gerakan udara, air dan zat-zat hara di dalam tanah dan
juga berpengaruh terhadap kegaitan makro dan mikroorganisme
tanah.
2. Sifat Kimia Tanah
Hasil Uji Sampel Tanah untuk sifat kimia tanah bisa di lihat pada
table 2, 3 dan 4 berikut ini :
Tabel 2. Hasil Uji tanah pada Plot 1
No.

Parameter

Keterangan

%
ppm
ppm

0,07
25
2,01
51,11

0,06
20
1,22
40,99

0,06
15
0,61
34,92

Al3+

Meq/100gr

5,25

3,08

4,92

H+

Meq/100gr

0,5

0,25

0,25

-

Ca2+

Meq/100gr

9,2

5,36

1,12

9.

Mg2+

Meq/100gr

1,88

1,61

0,59

Sangat rendahsedang
Rendah-sedang

10.

K+

Meq/100gr

0,14

0,14

0,12

Rendah

Na+

Meq/100gr

0,06

0,03

0,03

Sangat rendah

KTK (NH4-OAc) pH 7

Meq/100gr

17,02

10,47

7,02

Rendah-sedang

KejenuhanBasa (KB)

%

66,22

68,15

26,43

Rendah-tinggi

Kejenuhan Al

%

30,84

29,46

70,01

Tinggi-sangat
tinggi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.

Nitrogen total
Rasio C/N
P tersedia (Bray 1)
K tersedia (Bray 1)

%

Hasil Pengujian
Plot 2.1 Plot 2.2 Plot 2.3
1,69
1,12
0,81

Sangat rendahrendah
Sangat rendah
Sedang-tinggi
Sangat rendah
Tinggi-sangat
tinggi
-

1.

Carbon organik

Satuan

15. Pyrite
cm/jam
0,4
0,22
0,25
16. pH (H2O)
3,65
4,39
4,4
Sangat masam
Keterangan:*)Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000; Permen
LH No. 07 Tahun 2006; **) Berdasarkan Balit Tanah Bogor.
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Tabel 3. Hasil Uji tanah pada Plot 2.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Parameter

Satuan

Carbon organik
Nitrogen total
Rasio C/N

%
%
-

P tersedia (Bray 1)
K tersedia (Bray 1)
Al3+
H+
Ca2+
Mg2+
K+

ppm
ppm
Meq/100gr
Meq/100gr
Meq/100gr
Meq/100gr
Meq/100gr

Hasil Pengujian
Plot 2.1 Plot 2.2 Plot 2.3
1,52
1,69
3,17
0,06
0,07
0,07
25
24
45
4,82
19,66
4,17
0,58
11,15
2,76
0,02

1,69
39,90
0,67
0,58
10,63
2,64
0,10

1,06
31,80
0,75
0,33
10,21
2,65
0,26

Na+
Meq/100gr 0,02
KTK (NH4-OAc) pH 7 Meq/100gr 18,71
KejenuhanBasa
%
74,61
(KB)
Kejenuhan Al
%
22,27

0,07
14,69
91,49

0,13
14,34
92,44

4,54

5,23

Pyrite
pH (H2O)

0,89
5,02

2,69
4,74

cm/jam
-

0,85
3,56

Keterangan
Rendah-sedang
Sangat rendah
Tinggi-sangat
tinggi
Sangat rendah
Sedang-tinggi
tinggi
tinggi
Sangat rendahrendah
Sangat rendah
Rendah-sedang
Tinggi-sangat
tinggi
Sangat rendahtinggi
Sangat masammasam

Tabel 4. Hasil Uji unsur Mikro Tanah
No
1
2
3
4
5
6

Kode area
sampel
Plot 1.1
Plot 1.2
Plot 1.3
Plot 2.1
Plot 2.2
Plot 2.3

Pb
51,51
39,81
50,65
27,24
28,11
28,11

Cd
3,39
1,15
1,74
2,73
2,27
2,80

Logam Mikro (ppm)
Cu
Zn
Fe
27,18
56,14
9152,05
20,98
40,92
2507,29
26,72
43,75
9720,42
14,33
41,37
8035,98
14,79
60,25
8914,37
14,79
60,76
8201,32

Mn
56,90
25,14
24,10
113,37
200,77
86,38

Berdasarkan data pada tabel 2, 3, dan 4 bisa di bahas
sebagai berikut:
Berdasarkan nilat yang terdapat pada tabel 2 dan 3 bisa dilihat
kondisi 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. Menurut Hardjowigeno, (2007), pH
adalah suatu nilai yang menunjukkan sifat kemasaman tanah. Nilai pH
ini menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen (H⁺) di dalam
tanah. Makin tinggi kadar ion hidrogen dalam tanah, maka tanahnya
semakin asam. Pentingnya pH tanah adalah untuk menentukan mudah
tidaknya unsur-unsur hara diserap oleh tanaman, menunjukkan
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kemungkinan adanya unsur-unsur beracun yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan tanaman, serta pH juga dapat mempengaruhi
perkembangan mikroorganisme tanah (Hardjowigeno, 2007). Menurut
hardjowigeno (2007) juga jika tanah dalam kondisi pH yang sangat
masam dapat ditingkatkan dengan memberikan Kapur. Menurut
Barchia (2009) dan Sutedjo & Kartasapoetra (2005), nilai pH sangat
penting sebagai indikasi awal yang berguna untuk mendiagnosis
masalah pertumbuhan yang mungkin dialami oleh tanaman. Menurut
Heddy, S. (2008), tanah pada daerah dengan iklim tropis basah
strukturnya terdiri dari dua jenis tanah yaitu oksisol dan utisol yang
keduanya mempunyai karakter tanah yang bersifat asam.
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 organik dapat
meningkatkan jumlah dan jenis organism tanah (hardjowigeno, 2007).
Menurut Sutedjo (2008), carbon organic penting bagi tanah karena
berfungsi sebagai pembangun bahan organic. Melihat peran CO yang
sangat penting bagi 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.
Pada studi area pada tabel 2 dan 3 bisa dilihat bahwa
kandungan Al menunjukkan nilai yang sangat rendah sehingga tidak
mengindikasikan kehadiran racun pada tanah di areal tersebut.
Menurut Hardjowigeno (2007), kandungan Al merupakan indikator
dalam menentukan banyak tidaknya kelarutan Al dalam koloid tanah/
komplek pertukaran. Kandungan Al bisa mempengaruhi tingkat
keasaman tanah (Sanches, 1992). Menurut Kamprath (1992), tingkat Al
didalam larutan tanah itu tergantung pula pada kandungan bahan
organik tanah dan kandungan garamnya. Kandungan Al di dalam tanah
akan menurun apabila bahan organik dalam tanah meningkat, karena
bahan organik membentuk kompleks yang sangat kuat dengan Al.
Kandungan Al juga bisa meningkat didalam larutan tanah dengan
naiknya kandungan garam, karena kation lain-lainnya kemudian
menggusur Al dapat tukar dengan gerakan massa (Brenes dan Pearson,
1973).
Pada studi area penelitian memperlihatkan bahwa kandungan
nitrogennya sangat rendah. Menurut Sutedjo (2008), N merupakan
unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, yang pada umumnya
sangat diperlukan untukpembentukan atau pertumbuhan bagianbagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Berdasarkan
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analisis tanih pada tabel 2 dan 3 bisa dilihat kandungan unsur P berada
pada status sangat rendah dan rendah dimana ini merupakan kondisi
umum tanah-tanah Ultisol yang memang miskin mineral Apatit
(mineral pensuplai P). Kandungan Kalium pada pada lokasi penelitian
termasuk kedalam sedang sampai tinggi. Ketersediaan unsur ini
memang senantiasa cukup baik pada tanah Ultisol. Hal ini karena
adanya proses podsolisasi yang senantiasa menguraikan senyawasenyawa mengandung K (Mika dan Felsfar) kepembentukan mineral lait
Kaolin. Menurut Sutedjo (2008), unsur Kalium berperan dalam
membantu pembentukan protein dan karbohidrat, mengeraskan
jerami dan bagian kayu dari tanaman, meningkatkan resistensi
tanaman terhadap penyakit dan meningkatkan kualitas biji/buah.
Untuk unsur mikronya berdasarkan hasil analisis tanah untuk
Plot 1.1, Plot 1.2, dan Plot 1.3, kandungan kadmium (Cd) berkisar
pada 1,15 ppm hingga 3,39 ppm. Sedangkan hasil analisis tanah Plot
2.1, Plot 2.2, dan Plot 2.3 kandungan kadmium (Cd) dalam tanah
berkisar 2,27 ppm hingga2,80 ppm. Unsur Cd dan Zn memiliki sifat
kimia yang hampir serupa, hanya fungsinya dalam tubuh tanaman dan
hewan berbeda. Akumulasi Cd berlebihan dalam tanah dapat terjadi
dari bahan-bahan lain, sebaliknya memberikan efek merugikan pada
pertumbuhan tanaman. Kadar Cd dalam tanah dipengaruhi oleh reaksi
tanah dan fraksi-fraksi tanah yang bersifat dapat mengikat ion Cd.
Unsur tembaga (Cu), seperti juga unsur-unsur mikro lainnya,
bersumber dari hasil pelapukan/pelarutan mineral-mineral yang
terkandung dalam bebatuan. Tembaga (Cu) dibutuhkan untuk
pembentukan klorofil dalam tanaman dan sebagai katalis untuk
beberapa reaksi yang terjadi di dalam tanaman, walaupun umumnya
bukan merupakan bagian dari hasil reaksi tersebut (Winarso, 2005).
Hasil analisis tanah untuk Plot 1.1, Plot 1.2, dan Plot 1.3, kandungan
Tembaga (Cu) berkisar pada 20,98 ppm hingga 27,18 ppm. Sedangkan
hasil analisis tanah Plot 2.1, Plot 2.2, dan Plot 2.3 kandungan Tembaga
(Cu) dalam tanah berkisar 14,33 ppm hingga 14,79 ppm. Menurut
Sutedjo (2008), pada umumnya tanah jarang sekali menderita
kekurangan Cu, akan tetapi apabila terjadi kekurangan Cu maka
pengaruhnya terhadap daun yang dalam hal ini daun menjadi
bercoreng-coreng (belang), ujung daun memutih, keadaan demikian
lazim disebut penyakit reklamasi (reclamation desease). Jika
kekurangan Cu berkelanjutan, tanaman akan layu dan akhirnya mati.
Seng (Zn) adalah unsur hara mikro esensial yang diserap dalam
bentuk Zn++, merupakan bagian yang penting dari asam Carboxylase,
Carbonic anhidrosa (Sutedjo, 2008). Mineral-mineral sebagai sumber
utama yang kaya Zn dalam tanah adalah sphalerite dan wurtzite (ZnS),
dan sumber yang sangat kecil dari mineral-mineral smithsonites
(ZnCO3), willemite (Zn2SiO4), zincite (ZnO), zinkosite (ZnSO4),
franklinite (ZnFe2O4), dan hopeite (Zn3(PO4)2.4H2O (Lindsay, 1972
dalam Lahuddi, 2007). Hasil analisis Seng (Zn) pada tanah Plot 1.1,
Plot 1.2, dan Plot 1.3 berkisar 40,92 ppm hingga 56,14 ppm, sedangkan
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pada Plot 2.1, Plot 2.2 dan Plot 2.3 kandungan Seng (Zn) dalam tanah
berkisar 41,37 ppm hingga 60,76 ppm. Dalam keadaan yang sangat
sedikit, Zn telah dapat memberikan dorongan terhadap
perkembangan-perkembangan, kelebihan sedikit saja dari ketentuan
penggunaannya akan merupakan racun, dapat dikatakan bahwa
tanaman yang tahan dengan larutan makanan yang tercampur dengan
Zn 1 mgr/liter jumlahnya adalah sedikit sekali. Menurut Zn sering
terjadi pada daerah-daerah yang lembab serta pada tanah-tanah yang
asam sampai sedikit netral.
Pada Plot 1.1, Plot 1.2, dan Plot 1.3, hasil analisis Timbal (Pb)
berkisar 39,81 ppm hingga 51,51 ppm. Untuk sampel Plot 2.1, Plot 2.2,
dan Plot 2.3 kandungan Timbal (Pb) berkisar 27,24 ppm hingga 28,11
ppm. Kandungan Pb total pada tanah pertanian berkisar antara 2–200
ppm. Sumber unsur ini berasal dari berbagai jenis bebatuan. Pada
batuan ultrabasik (gabbro) terkandung 1,9 mg Pb/kg, pada andesit 8,3
mg/kg dan pada granit (batuan asam) 22,7 mg/kg batuan. Ada
kecenderungan bahwa kandungan Pb meningkat dengan meningkatnya
kandungan silika batuan (Nriagu, 1978 dalam Lahuddin, 2007). Kadar
unsur Pb yang tersedia dalam tanah sangat rendah, tetapi dibutuhkan
tanaman dalam jumlah sangat sedikit, sama halnya dengan kebutuhan
unsur mikro lainnya. Lagerwerf (1972) dalam Lahuddin (2007),
menyimpulkan bahwa pH dan KTK berpengaruh dalam imobilisasi Pb
dan dalam proses ini bahan organic sangat berperan daripada
pengendapan dalam bentuk karbon atau oleh oksida-oksida hidrat.
Berkemungkinan pula, asam humik bermolekul tinggi sangat
membantu memobilisasi Pb yang diberikan ke tanah dan terikat
berkoordinasi dengan pasangan ion bebas.
Fe merupakan unsur mikro yang penting bagi pembentukan
hijau daun, pembentukan zat karbohidrat, lemak, protein dan enzim
(Sutedjo, 2008). Berdasarkan hasil analisis tanah untuk Plot 1.1, Plot
1.2, dan Plot 1.3, kandungan Besi (Fe) berkisar pada 2507,29 ppm
hingga 9720,42 ppm. Sedangkan hasil analisis tanah Plot 2.1, Plot 2.2,
dan Plot 2.3 kandungan Besi (Fe) berkisar 8035,98 ppm hingga 8914,37
ppm. Menurut Sutedjo (2008), jika kekurangan unsur mikro Fe ini akan
akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan klorofil.
Pada Plot 1.1, Plot 1.2, dan Plot 1.3, hasil analisis Mangan (Mn)
berkisar 24,10 ppm hingga 56,90 ppm. Untuk sampel Plot 2.1, Plot 2.2,
dan Plot 2.3 kandungan Mangan (Mn) berkisar 86,38 ppm hingga 200,77
ppm. Menurut Sutedjo (2008), Mangan adalah salah satu unsur mikro
yang diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan zat protein dan
vitamin terutama vitamin C. Selain itu, Mn penting untuk
mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Tersedianya
Mangan bagi tanaman tergantung pada pH tanah, dimana pada pH
tanah yang rendah, Mangan akan banyak tersedia.
Berdasarkan kondisi diatas dapat dikatakan bahwa tingkat
kesuburan tanah pada seluruh lokasi Plot tergolong rendah, hal ini
disebabkan Kapasitas Tukar Kation berada pada status Sedang hingga
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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 danSP-36); atau dengan melakukan penanaman LCC (Legum
Cover Crop) yang akan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan
organic tanah.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini di tahun berikutnya,
dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tekstur tanah pada kedua plot manunjukkan hasil yang berbeda,
untuk itu dalam pelaksanakan penanaman memperhatikan faktor
cuaca, terutama hari hujan.
2. Pengolahan kondisi lahan pada tahap awal kegiatan dan perlakuan
pada tanah dalam rangka kegiatan revegetasi pada lahan pasca
tambang batu bara, sebaiknya memperhatikan hasil analisa tanah,
utamanya pH tanah.
B. Saran
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini di tahun berikutnya,
dapat disarankan 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.
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ABSTRAK
Hutan Kalimantan merupakan kawasan hutan tropis yang memiliki
keanekaragaman yang sangat tinggi. Secara umum di dominasi oleh marga
Shorea dari kelompok jenis Dipterocarpacea yang dikenal dengan jumlah
terbanyak. Dengan tingginya tingkat keanekaragaman jenis, serta kualitas kayu
yang sangat diminati untuk berbagai kebutuhan, tidak dapat dihindari bahwa
keberadaannya di hutan alam semakin berkurang seiring tingginya kebutuhan
produksi perusahaan, seperti halnya di PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari (PT
HSLL), Berau. Untuk melihat keanekaragam jenis Shorea di areal bekas tebangan
dlakukan pengamatan di areal Logged Over Area (LOA) berumur 1 tahun dengan
membuat plot sampling secara purposive. Berdasarkan pengamatan
teridentifikasi 17 jenis Shorea pada 5 plot sampling yang dibuat. Dari jenis yang
ditemukan secara keseluruhan Shorea parvifolia memiliki jumlah yang paling
banyak ditemukan dari total 231 jumlah pohon. Berdasarkan kelas diameter
dapat dibuat menjadi 7 kelompok diameter dengan didominasi oleh pohon
berdiameter berkisar antara 10-30.9 cm. Shorea parvifolia memiliki nilai INP
yang tertinggi yaitu sebesar 44. 46%. Indek Keanekargaman H’=0.58 dan niai
kemerataan E = 0.20.
Kata Kunci: hutan tropis, keragaman jenis, Meranti, LOA, Shorea spp

PENDAHULUAN
Potensi jenis Dipterocapaceae di hutan alam saat ini semakin
mengalami penurunan jumlah maupun keanekaragaman jenis ini
disebabkan oleh tingginya tingkat pemanfaatan kayu oleh masyarakat
baik yang dikelola oleh badan usaha (legal) maupun diambil illegal oleh
masyarakat. Shorea dalam nama perdagangan lebih dikenal dengan kayu
meranti merupakan jenis kayu yang memiliki banyak keunggulan yaitu
kayunya mudah dikerjakan, harga produksi kayu olahan terjangkau
masyarakat, tektur yang baik dan beberapa diantaranya tahan terhadap
rayap. Kegiatan pemanenan hutan menyebabkan tingginya tingkat
kehilangan jenis pada hutan alam produksi. Dalam konsep silvikultur,
penebangan merupakan tindakan untuk melakukan proses peremajaan
hutan dengan memungut atau menebang pohon-pohon pada diameter
tertentu atau yang telah masak tebang.
Penebangan akan membuka ruang yang dapat memberikan
kesempatan memacu pertumbuhan anakan alam terutama jenis-jenis
yang toleran terhadap cahaya, sehingga akan memperkaya komposisi dan
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keanekaragaman jenis (Whitmore, 1988; Brokaw, 1985). Selain target
produksi, proses selama pemanenan juga berpotensi menjadi penyebab
dari kerusakan tegakan tinggal sampai dengan kepunahan suatu jenis.
Menurut Elias (2008) beberapa bentuk kerusakan tegakan tinggal antara
lain rusak tajuk, rusak kulit, pecah batang, patah batang, miring, roboh
dan rusak banir. Hal ini juga memungkinkan, untuk jenis-jenis Shorea
yang sensitive terhadap perubahan lingkungan mengalami kematian pada
saat setelah pemanenan.
Penelitian Suwarna dkk (2014) jumlah kerusakan pohon
berdiameter ≥ 10 cm rata-rata 81 pohon/ha. Sedangkan bentuk kerusakan
yang sering terjadi akibat penebangan adalah patah sebesar 44% (34
pohon/ha dan roboh sebesar 20% (14 pohon/ha). Penelitian Indrayati
(2010) menyatakan bahwa setiap penebangan 1 pohon/ha menyebabkan
kerusakan tegakan tinggal 1 pohon/ha. Stabilitas keanekaragaman jenis
pada permudaan alam akan menentukan regenerasi keanekaragaman
jenis tegakan berikutnya. Untuk mengetahui tingkat kestabilan
komunitas dan mengetahui jenis-jenis yang dominan dilakukan
perhitungan indeks nilai penting, indeks dominansi, indeks
keanekaragaman, indeks kemerataan jenis, dan indeks kesamaan
komunitas (Mawazin dan Atok, 2013).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Keanekaragaman jenis
Shorea pada hutan bekas tebangan setelah satu tahun. Data dari
keanekaragaman jenis Shorea dapat dimanfaatkan untuk perencanaan
perkiraan potensi pada rotasi berikutnya dan sebagai upaya
pertimbangan pada kegiatan pengayaan untuk pemilihan jenis-jenis
bernilai ekonomis dan melakukan konservasi untuk jenis-jenis yang
jarang ditemui.
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di areal kerja PT. Hutan Sanggam Labanan
Lestari (PT HSLL) yang terletak di Sei Segah, Kabupaten Berau, Propinsi
Kalimantan Timur.
B.
1.

2.
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Prosedur Kerja
Pengumpulan Data
Pengumpulan data tegakan dengan pendekatan plot sampling secara
purposive terhadap jenis-jenis Shorea sebanyak 5 plot sampling
untuk melihat keterwakilan. Kegiatan pengumpulan data meliputi :
identifikasi jenis pohon (Botanis), Pembangunan plot sampling
dengan jenis Shorea sebagai titik pusat secara bertingkat (10m, 20m
dan 50m), pengukuran dimensi pohon sampling meliputi diameter
setinggi dada (1.3 m atau 20 cm di atas banir).
Pengolahan Data
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Data pohon yang diperoleh ditabulasi, disajikan dalam grafik dan
dianalisis deskriftif. Pengelompokkan diameter dibuat dengan
menyusun tabel distribusi numerik.
Untuk mengetahui jenis yang mendominasi pada lokasi penelitian
dilakukan dengan menggunakan Indek Nilai Penting (INP) dengan
formula menurut Mueller Dombois dan Ellerberg (1974) sebagai
Berikut :
Indeks Nilai Penting (INP)

= KR + DR + FR

Keterangan :
Jumlah individu jenis ke − i

Kerapatan Jenis (K)

=

Kerapatan Relatif (KR)

=Kerapatan seluruh jenis x 100%

Dominasi Jenis (D)

=

Dominasi Relatif (DR)

=

Frekuensi Jenis (F)

=

Luas total plot
Kerapatan jenis ke−i

Luas bidang dasar jenis ke−i
Luas Plot
Dominasi suatu jenis
Dominasi semua jenis

x 100%

Jumlah petak ditemukan jenis ke − i

Frekuensi Relatif (FR)

=

Jumlah seluruh sub−plot
Frekuensi kerapatan jenis ke − i
Jumlah frekuensi seluruh jenis

x 100%

Keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan indeks
keanekaragaman Shannon (Ludwig & Reynolds, 1988), dengan
persamaan berikut:
S

ni
ni
H′ = − ∑ [( ) ln ( )]
n
n
i=1

Keterangan:
H’ = Indeks keanekaragaman Shannon
ni = jumlah individu spesies ke-i
n = Jumlah total individu
HASIL DAN PEMBAHASAN
a.

Jumlah jenis
Berdasarkan data inventarisasi tegakan tinggal pada LOA 1 tahun,
teridentifikasi sebanyak 17 jenis Shorea pada 5 plot sampling yang
diamati. Dari jumlah 231 pohon yang yang teridentifikasi, jenis yang
mendominasi dan ditemukan pada setiap plot pengamatan adalah
Shorea parvifolia meliputi 29,87 %. Selanjutnya diikuti oleh Shorea
leprosula, Shorea smtihiana, Shorea pinanga dan Shorea johorensis.
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Gambar 1. Jenis-jenis Shorea yang ditemukan pada LOA 1 tahun
PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari
Pada Plot 5 Shorea parvifolia dan Shorea leprosula paling
banyak ditemukan. Berdasarkan karakteristik tempat tumbuh kedua
jenis ini memiliki sering ditemukan pada daerah yang sama tersebar
pada tipe hutan dataran rendah sampai pegunungan bawah dengan
ketinggian 0-800 mdpl. Kedua jenis ini juga tergolong cepat tumbuh
dibandingkan dengan jenis lainnya. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Atmoko, dkk (2011) dari luasan 7 Ha petak pengamatan
shorea parvifolia dijumpai paling banyak dibandingkan dengan jenis
lainnya dengan pola sebaran jenis merata dapat dijumpai pada
hampir semua petak pengamatan,
Keanekaragaman jenis Shorea yang ditemukan pada areal
bekas tebangan memungkinkan untuk dapat menemukan lebih banyak
jenis sebelum kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan
memberikan dampak kehilangan jenis yang besar. Keanekaragaman
jenis dapat dijadikan parameter untuk mengetahui pengaruh dari
perubahan lingkungan atau mengetahui tingkat suksesi (Istomo dan
Tatik,2010).
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Tabel 1. Keanekaragaman jenis dan jumlah pohon Shorea pada masingmasing plot
Jenis

Shorea agamii
Shorea beccariana
Shorea hopeifolia
Shorea laevis
Shorea leprosula
Shorea lamellata
Shorea maxwelliana
Shorea macroptera
Shorea ovalis
Shorea parvifolia
Shorea parvistipulata
Shorea pinanga
Shorea pauciflora
Shorea smithiana
Shorea superba
Shorea johorensis
Shorea gibbosa
Jumlah

I
1
2
1
1
1
1
2
16
1
7
33

Jumlah Pohon Per
Plot
II
III
1
1
5
2
15
10
1
4
11
12
3
15
1
51
30

Plot
IV
8
13
2
7
2
7
39

V
2
2
26
1
15
1
15
3
7
6
78

b.

Dominansi Jenis
Dominansi jenis pada suatu kawasan dapat menggunakan parameter
kuantitatif dengan menghitung Indek nilai penting setiap jenis. Pada
hutan bekas tebangan terjadi penurunan kompisisi dan dominansi jenis
yang akan mempengaruhi kerapatan suatu jenis dapal petak kerja/plot.
Hal ini terjadi karena kerusakan yang ditimbulkan selama kegiatan
pemanenan berlangsung. Komposisi, kerapatan dan dominansi
merupakan ciri kestabilan keanekaragaman jenis. Yang dapat dijadikan
sebagai faktor menilai kondisi ekologi suatu hutan.
Indek Nilai Penting 17 jenis Shore sp pada hutan bekas tebangan
LOA umur 1 tahun dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2. Frekuensi relatif, kerapatan relatif, dominansi relatif dan
indek nilai penting jenis Shorea pada hutan bekas tebangan
1 tahun.
No Jenis
FR (%)
DR (%)
KR (%)
INP(%)
1 Shorea parvifolia
8.57
12.73
23.15
44.46
2 Shorea pinanga
5.71
27.27
10.40
43.39
3 Shorea leprosula
7.14
11.06
13.42
31.63
4 Shorea smithiana
8.57
7.06
12.08
27.71
5 Shorea johorensis
5.71
2.15
9.40
17.26
6 Shorea laevis
2.86
10.88
0.67
14.41
7 Shorea
4.29
1.20
1.34
6.83
parvistipulata
8 Shorea hopeifolia
4.29
0.15
1.34
5.77
9 Shorea agamii
4.29
0.18
1.01
5.48
10 Shorea pauciflora
2.86
1.45
1.01
5.31
11 Shorea macroptera
1.43
2.22
0.34
3.98
12 Shorea
1.43
0.99
0.67
3.09
maxwelliana
13 Shorea beccariana
1.43
0.54
0.67
2.64
14 Shorea lamellata
1.43
0.70
0.34
2.47
15 Shorea superba
1.43
0.34
0.67
2.44
16 Shorea gibbosa
1.43
0.51
0.34
2.28
17 Shorea ovalis
1.43
0.12
0.67
2.22
Berdasarkan Hasil perhitungan INP pada LOA 1 tahun kondisi.
Komposisi 17 jenis Shorea yang ditemukan pada pada LOA memiliki INP
yang bervariasi dengan kisaran 2.22% - 44.46%. Shorea parvifolia paling
sering ditemukan yaitu sebanyak 69 pohon dengan INP yang lebih tinggi
dibandingkan jenis lainnya yaitu 44.46 % dengan kerapatan jenis sebesar
23.15%. Sedangkan Shorea pinanga memiliki memiliki INP tertinggi kedua
yaitu 43.39% (31 pohon) lebih besar dibandingkan dengan Shorea
leprosula yang ditemukan lebih banyak yaitu 40 pohon dengan INP 31.63%
dan Shorea smithiana (36 pohon) dengan Nilai INP 27.71%. Shorea pinanga
yang ditemukan dalam plot penelitian memiliki LBD yang lebih besar
dibandingkan dengan jenis Shorea leprosula dan Shorea smithiana. Hal
ini menunjukkan jenis Shorea pinanga lebih mendominasi dibandingkan
kedua jenis tersebut diatas walau lebih sering ditemukan dalam plot.
Indeks nilai penting menunjukkan kestabilan suatu jenis
dibandingkan jenis lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan Shorea
Parvifolia dan Shorea Pinanga memiliki tingkat kestabilan yang cukup
tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Sutisna (1981) mengemukakan
semakin tinggi nilai INP suatu jenis, maka keberadaan jenis tersebut
semakin stabil. Penelitian yang dilakukan Istomo dan Tatik (2010) Shorea
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pinanga termasuk jenis dominan pada hutan bekas tebangan RKT 2006
dengan INP 16.6 % untuk tingkat tiang dan 23.77% untuk tingkat pohon.
Kemudian jenis yang memiliki INP terendah adalah Shorea ovalis dengan
Nilai INP 2.22% (2 Pohon).
c.

Keanekaragaman Jenis
Hasil analasis data yang dilakukan pada indeks keragaman jenis
diperoleh nilai H’= 0.58 dengan H’ max=2.83 berdasarkan nilai Indeks
keragaman Shannon-Wiener menunjukkan pada areal plot penelitian LOA
1 tahun PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari memiliki keanekaragaman
jenis rendah, mengindikasikan tingginya tekanan ekologis pada areal ini.
Dengan nilai kemerataan jenis (E) 0,20 menunjukkan tingkat kestabilan
jenis Shorea dalam areal LOA 1 tahun rendah, dengan nilai E yang yang
rendah mengindikasikan tidak meratanya sebaran dari individu jenis. Hal
ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa ada jenis yang
mendominasi. Rendahnya tingkat keragaman jenis Shorea pada plot
pengamatan dapat terjadi karena telah diambil untuk produksi. Berbeda
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilwan (2012) hutan bekas
tebangan LOA 1 tahun memiliki indek keanekaragaman jenis yang tinggi
pada keempat stara pertumbuhan dibandingkan dengan hutan alam
mengindikasikan bahwa kelestarian jenis pada LOA 1 tahun cendrung
dapat dipertahankan.
d.

Sebaran Diameter
Setelah penebangan dapat dilihat komposisi sebaran diameter
pohon. Dari hasil penelitian yang berdasarkan sebaran diameternya
jumlah pohon berdiameter kecil lebih besar dan terus mengalami
penurunan pada diameter yang lebih besar. Hal ini tidak berbeda dengan
kondisi pada hutan alam pada umumnya sehingga dapat dikatakan hutan
masih dalam kondisi normal. Penelitian yang dilakukan Subiandono, dkk
(2010) juga menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pohon dari
kelas diameter kecil ke kelas diameter besar pada 3 kondisi hutan yaitu
hutan primmer, LOA 5 tahun dan LOA <1 tahun.

Jumlah pohon

sebaran diameter
6
5
4
3
2
1
0
5

15

25

35

45

55

65

75

85

95 105 115 125 135 145 155

Diameter

51

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

Gambar 2. Sebaran diameter pohon jenis-jenis Shorea pada LOA 1 tahun
Terbentuknya formasi tegakan hutan alam yang didominasi kelas
diameter kecil, terjadi karena karapatan yang sangat tinggi.
Pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat karena tingginya persaingan
hara dan nutrisi sementara tidak dilakukan tindakan penjarangan.
Penjarangan dapat memacu pertumbuhan diameter tanaman karena
ruang tumbuh yang tadinya sempit menjadi lebih luas. Persaingan hara
berkurang dan kondisi iklim mikro juga akan berubah seiring dengan
intensitas cahaya yang masuk kelantai hutan dikarenakan tutupan tajuk
yang tak lagi rapat. Hubungan penerimaan intensitas cahaya ke lantai
hutan akan mempengaruhi proses fotosintesis pada pohon. Penerimaan
intensitas cahaya yang optimal pada daun akan mempercepat laju
transpirasi, pembukaan stomata, sehingga mempengaruhi proses laju
fotosintesis. Adanya proses fotosintesis yang maksimal akan
mempercepat pertumbuhan diameter dan tinggi tanaman (Putri, 2009).
Hasil penelitian ini belum menunjukkan perubahan dari bentuk
kurva sebaran diameter setelah penebangan yang memungkinkan
terjadinya pertumbuhan tanaman. Hal ini dimungkinkan karena belum
terlalu lama setelah kegiatan penebangan.
KESIMPULAN
1.
2.

3.

4.

Terdapat 17 jenis dan 231 pohon yang ditemukan pada LOA 1 tahun
dan beberapa jenis dapat ditemukan pada plot yang sama
dimungkinkan meniliki kesamaan tempat tumbuh.
Shorea parvifolia memiliki jumlah pohon yang paling banyak
ditemukan dan selalu mengisi setiap plot pengamatan, serta
memilik nilai INP tertinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Yang
menunjukkan tingkat kestabilan dari jenis tersebut.
LOA 1 tahun memiliki indeks keragaman jenis dan kemerataan jenis
yang rendah menunjukkan ketidak stabilan jenis pada kondisi hutan
serta mengindikasikan tingginya tekanan pada ekologis pada areal
ini.
Berdasarkan sebaran diameter Shorea pada plot pengamatan yang
merupakan areal bekas tebangan masih membentuk kurva J
terbalik dan tidak berbeda dengan kondisi hutan alam. Hal ini
menunjukkan setelah satu tahun belum terjadi perubahan yang
signifikan terhadap pertumbuhan setelah dilakukan penebangan
untuk jenis Shorea.
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ABSTRAK
Hutan tropika di Kalimantan memiliki karakteristik unik dan keragaman
jenis vegetasi yang tinggi. Vegetasi hutan tropika dataran rendah di Kalimantan
pada umumnya didominasi oleh jenis dari famili Dipterocarpaceae. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kondisi habitat dan keragaman jenis
Dipterocarpaceae di hutan tropika dataran rendah di Kalimantan. Pengambilan
data dilakukan di Taman Nasional Bukit Baka- Bukit Raya Resort Belaban dan
KHDTK Labanan km. 25. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan
eksplorasi, pengamatan kondisi lingkungan, pengambilan sampel tanah dan
pengumpulan data keragaman jenis vegetasi tingkat pohon berdiameter ≥ 10
cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 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 – 30oC
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 – 35oC 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. TNBBBR Resot Belaban dan
KHDTK Labanan km. 25 memiliki kerapatan pohon yang sama, yaitu ± 520
pohon/ha dengan persentase kerapatan jenis Dipterocarpaceae ± 130 pohon/ha
atau 25 % dan jenis non Dipterocarpaceae ± 390 pohon/ha atau 75 % dari
kerapatan total tegakan. Terdapat 91 jenis pohon di TNBBBR dan 142 jenis
pohon di KHDTK Labanan km. 25. Dipterocarpaceae merupakan vegetasi
dominan dengan INP berkisar antara 87 – 97% atau sekitar sepertiga dari total
INP.
Kata Kunci: habitat, keragaman jenis, Dipterocarpaceae, hutan tropika,
Kalimantan

PENDAHULUAN
Pada sebagian besar wilayah Asia Tenggara, hutan tropika dataran
rendah lebih dikenal dengan nama hutan Dipterocarpaceae dataran
rendah, sebab pada hutan ini penyebaran dan potensi jenis-jenis dari
suku Dipterocarpaceae sangat mendominasi jika dibandingkan dengan
jenis pohon dari suku lainnya (Newman et. al., 1999; Purwaningsih, 2004;
Mukhlisi, 2010). Pulau Kalimantan (termasuk Sabah, Serawak dan Brunei)
diduga merupakan pusat penyebaran suku Dipterocarpaceae, yang

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

kemudian beberapa anggota dari famili ini menyebar ke Sumatera,
Semenanjung Malaya, Thailand sampai ke India. Sedangkan, di bagian
timur menyebar ke Philipina, Sulawesi, Maluku dan Papua (Ashton,1982).
Kalimantan dikenal sebagai salah satu pusat keragaman jenis tumbuhan
di dunia, termasuk pusat penyebaran sejumlah suku dan marga
terpenting. Hutan di wilayah Kalimantan banyak didominasi oleh
sejumlah pohon besar yang mempunyai lapisan tajuk sangat dominan dan
menonjol dalam suatu tegakan hutan yang umumnya dikuasai oleh
Dipterocarpaceae (Whitmore, 1988).
Jenis-jenis dari suku Dipterocarpaceae merupakan pohon-pohon
penghasil kayu utama dari hutan hujan tropis di Indonesia. Meskipun
demikian suku Dipterocapaceae sangat sulit untuk diidentifikasi sampai
tingkat jenis di hutan, terutama di Kalimantan yang memiliki jumlah jenis
terbanyak. Menurut Ashton (1982), Indonesia memiliki jumlah jenis
Dipterocarpaceae sangat banyak, terutama Kalimantan (termasuk
Brunei, Sarawak dan Sabah) yakni 267 jenis, Sumatera 106 jenis, Jawa 10
jenis, Sulawesi 7 jenis, Maluku 6 jenis dan Irian jaya 15 jenis. Sedangkan
di Semenanjung Malaya terdapat sebanyak 155 jenis dan di Filipina
sebanyak 50 jenis.
Persebaran jenis Dipterocarpaceae sangat tergantung pada faktor
alam yang mempengaruhi pertumbuhannya, terdapat dua faktor
pembatas yaitu iklim dan ketinggian tempat. Pada umumnya
Dipterocarpaceae terdapat pada daerah tropis basah dengan curah hujan
>1000 mm per tahun dan/atau musim kemarau (kering) kurang dari 6
bulan, sehingga Dipterocarpaceae tumbuh subur di hutan dataran rendah
(Whitmore, 1988) dengan ketinggian tempat tidak lebih dari 1500 m dpl.
Faktor iklim sangat mempengaruhi penyebaran Dipterocarpaceae,
berdasarkan data curah hujan (Schmidt dan Ferguson, 1951 dalam
Whitmore, 1988) perbandingan bulan hujan dan bulan kering mempunyai
nilai Q yang rendah, artinya kawasan Indonesia sebagian besar termasuk
beriklim basah dan sebagian kecil saja yang beriklim kering seperti Nusa
Tenggara. Berdasarkan hasil koleksi herbarium di Herbarium Bogoriense,
terlihat bahwa penyebaran Dipterocarpaceae di Indonesia yang paling
banyak pada ketinggian 0-500 m dan 500-1000 m (Purwaningsih, 2004).
Semakin tinggi ketinggian tempatnya, semakin sedikit diketemukan jenis
Dipterocarpaceae, bahkan pada ketinggian >1500 m dpl di Indonesia tidak
ditemukan jenis Dipterocarpaceae, sedangkan di wilayah lain seperti di
Brunei, jenis Shorea ovata, S. longisperma, Hopea cernua dan Hopea
beccariana mampu tumbuh pada ketinggian 1750 m (Symington, 1943).
Pengurangan luasan tutupan hutan tropis yang terus menerus
mengakibatkan banyak tumbuhan dan hewan terancam kepunahan,
termasuk didalamnya jenis-jenis Dipterocarpaceae (Sodhi et al., 2010;
Koh et al., 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
kondisi habitat dan keragaman jenis Dipterocarpaceae di hutan tropika
dataran rendah di Kalimantan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk mendukung kegiatan
konservasi jenis Dipterocarpaceae di Kalimantan.
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METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian :
1) Resort Belaban Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Kabupaten
Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
2) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan km. 25,
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.
B. Prosedur penelitian :
Pengumpulan data kondisi habitat dilakukan melalui pengambilan
data iklim (primer dan sekunder) dan data analisis sampel tanah. Data
iklim yang diamati meliputi: ketinggian tempat, kelerengan, suhu,
kelembaban, curah hujan dan intensitas cahaya matahari. Sampel tanah
yang dianalisis diambilkan dari tiga titik di tiap lokasi penelitian, yaitu
daerah lembah, lereng dan punggung, dengan tiga tingkat kedalaman
tanah, yaitu 0 – 30 cm, 30 – 60 cm dan 60 – 90 cm.
Pengumpulan data vegetasi di Resort Belaban TNBBBR dilakukan
dengan membuat dua buah petak ukur 20 x 500 m yang memotong kontur
dan satu buah 20 x 500 m sepanjang tepi sungai. Sementara itu,
pengambilan data di KHDTK Labanan km. 25 dilakukan denga membuat
dua buah petak ukur berbentuk bujur sangkar berukuran 100 x 100 m (1
ha). Untuk memudahkan dalam inventarisasi pohon, maka pada setiap
PUP dibuat 25 sub-plot berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 20 x 20
meter.Semua jenis pohon yang berdiameter ≥ 10 dicatat dan diukur
diameternya.
C. Analisis Data :
1. Kondisi habitat dianalisis berdasarkan data iklim dan tanah.
2. Kerapatan tegakan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah Pohon
Kerapatan (N/ha) =
Luas Plot
3. Indeks Keanekaragaman Jenis
Keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan indeks
keanekaragaman Shannon (Ludwig & Reynolds, 1988), dengan
persamaan berikut:
S

ni
ni
H′ = − ∑ [( ) ln ( )]
n
n
i=1
Keterangan:
H’ = Indeks keanekaragaman Shannon
ni = jumlah individu spesies ke-i
n = Jumlah total individu
4. Indeks Nilai Penting
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Indeks Nilai Penting (INP) menurut Curtis dan Mc Intosh (1950) dalam
Mueller-Dombois & Ellenberg (1974), menggunakan persamaan sebagai
berikut:
Indeks Nilai Penting (INP) = KR + DR + FR
Jumlah individu jenis ke − i

Kerapatan Jenis (K)

=

Kerapatan Relatif (KR)

=Kerapatan seluruh jenis x 100%

Dominasi Jenis (D)

=

Luas total plot
Kerapatan jenis ke−i

Luas bidang dasar jenis ke−i

Dominasi Relatif (DR)

=

Frekuensi Jenis (F)

=

Luas Plot
Dominasi suatu jenis
Dominasi semua jenis

x 100%

Jumlah petak ditemukan jenis ke − i

Frekuensi Relatif (FR)

=

Jumlah seluruh sub−plot
Frekuensi kerapatan jenis ke − i
Jumlah frekuensi seluruh jenis

x 100%

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Habitat
Resort Belaban TNBBBR merupakan ekosistem hutan primer
Dipterocarpaceae dataran rendah dengan topografi berbukit-bukit, plot
penelitian berada pada 0o 36’ 14.4” LS dan 112o 14’ 30.5” BT, dibuat dari
pinggir sungai besar (sungai Ella, lebar ± 30 m) sampai ke perbukitan
dengan kelerengan antara 0 – 40%, pada ketinggian 250 - 400 m dari
permukaan laut (Tabel 1). Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson,
iklim di kawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya termasuk dalam
klasifikasi A dengan nilai Q berkisar antara 0 - 14,3 %. Curah hujan ratarata 3.400 mm/tahun. Curah hujan yang tertinggi terjadi antara bulan
Oktober sampai dengan bulan Mei yang mencapai rata-rata 23 hari
hujan/bulan. Suhu rata-rata berkisar antara 21 °C hingga 30 °C dengan
kelembaban rata-rata 86% (BTNBBR, 2012). Menurut data kondisi
lingkungan yang diambil pada bulan Agustus 2015 di TNBBBR Resort
Belaban, menunjukkan bahwa suhu udara berkisar antara 23 – 28 °C,
dengan kelembaban udara berkisar antara 85 – 95 % dan intensitas radiasi
matahari berkisar 6 – 39 %.
Plot penelitian di KHDTK Labanan berada di 1o 56’ 44.7” LU dan
o
117 13’ 32.3” BT pada ketinggian 100 – 130 m dari permukaan laut,
merupakan daratan yang memiliki topografi relatif datar dengan
kelerengan antara 0 – 25%. Lokasi penelitian berada pada hutan sekunder
tua. Berdasarkan data iklim Stasiun Bandara Kalimarau Tanjung Redeb
Kabupaten Berau, daerah Labanan memiliki rata-rata curah hujan
tahunan 2400 mm/tahun (Tabel 1). Bulan kering terjadi pada bulan
Agustus dan September, sedangkan bulan basah terjadi pada bulan
Desember dan Januari. Berdasarkan tipe iklim menurut Schmidt dan
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Ferguson (1951) lokasi penelitian memiliki nilai Q = 16.17 %, sehingga
tergolong dalam tipe iklim B (Q = 14.3 – 33.3%). Suhu udara minimum
tertinggi 22 oC terjadi pada Mei dan Juni dan minimum terendah 21 oC
pada bulan Februari dan Agustus. Suhu udara maksimum tertinggi 35 oC
terjadi pada bulan September dan Nopember, dan terendah 33 oC pada
bulan Januari.
Tabel 1. Kondisi Lingkungan Resort Belaban TNBBBR dan KHDTK Labanan
km. 25
Lokasi
Kondisi Lingkungan

Resort Belaban
TNBBBR

KHDTK Labanan
km. 25

250 - 400

100 -130

0 – 40

0 - 25

3400

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 ratarata (° C)
- Suhu Udara rata-rata pada
waktu pengamatan (° C)
- Kelembaban Relatif Tahunan
rata-rata (%)

B. Karakteristik Tapak /Tanah
Tanah di Resort Belaban TNBBBR dan KHDTK Labanan km. 25
dapat dimasukkan dalam ordo tanah Ultisol. Berdasarkan analisis sifat
fisik dan kimia tanah (Tabel 2), maka status kesuburan di dua lokasi
penelitian tersebut dapat dikategorikan berharkat rendah. Faktor-faktor
yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah tersebut dapat
dilihat dari kondisi pH tanah yang masam, kandungan C organik tanah
rendah, KTK tanah sangat rendah, kejenuhan basa rendah, kejenuhan Al
tinggi serta kandungan N dan P tanah yang rendah.
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Tabel 2. Karakteristik Tapak di Resort Belaban TNBBBR dan KHDTK Labanan
km. 25
Lokasi
Karakteristik Tapak

Resort
TNBBBR

Belaban

KHDTK
km. 25

Labanan

 Sifat Fisik
- Tekstur (debu, liat, pasir)
(%)

- Bulk Density (gr/cm3)
- Permeabilitas Air (cm/jam)

(8.20-20.90; 26.5047.30; 31.8064.40)
Sandy Clay Loam
(SCL)
0.55 – 1.2
(rendah - sedang)
0,73 - 10,99
(lambat – agak
cepat)

(4.20-27.30;
14.00-42.40;
39.00-80.70)
Sandy Clay Loam
(SCL)
1.01 – 1.40
(sedang)
1.97 -9.83
(agak lambat –
agak cepat)

 Sifat Kimia
- pH H2O (1 : 2.5)
- KTK (meq/100gr)
-

N. Total (%)

-

C Organik (%)

-

Ratio C/N (%)

-

P2O5 Tersedia(Bray 1)
(ppm)

4.46 – 5.08
(masam)
1.02 – 5.61
(sangat rendah –
rendah)
0.04 – 0.17
(rendah)
0,5 – 1,77
(sangat rendah –
rendah)
7,79 – 11, 85
(rendah – sedang)

4.10 – 4.73
(masam)
2.87 – 6.43
(sangat rendah –
rendah)
0.03 – 0.09
(sangat rendah)
0.22 – 0.99
(sangat rendah)
4.68 – 11.45
(sangat rendah –
sedang)

2.84 – 3.97
0.43 – 2.20
(sangat rendah)
(sangat rendah)
10.11 – 23.05
33.12 – 60.94
- K2O Tersedia (Bray 1)
(rendah)
(tinggi)
(ppm)
2,5 - 26,51
4.14 – 36.2
(sangat rendah –
(sangat rendah –
- Kejenuhan Basa (%)
rendah)
sedang)
47.29 – 85.78
26.09 – 89.38
(tinggi - sangat
(sedang – sangat
- Kejenuhan Al (%)
tinggi)
tinggi)
Sumber : Hasil Analisis Lab. Tanah Pusrehut Unmul, 2015
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Rendahnya tingkat kesuburan tanah di hutan tropika Kalimantan
sesuai dengan pendapat Kauffman (1998) dan Notohadiningrat (2006)
yang merinci kendala yang ada pada komponen tanah ekosistem hutan
tropika basah, yaitu:
a. pH rendah yang berkaitan dengan kejenuhan basa rendah yang
menghambat penyerapan hara tanaman.
b. Kejenuhan Al tinggi, Kadar Fe dan Mn aktif tinggi yang bisa
menyebabkan keracunan atas tanaman, gangguan penyerapan hara
dan pengurangan kadar fosfat tersedia.
c. Lempung beraktivitas rendah (low activity clay) yang menyebabkan
daya simpan air dan hara rendah serta efisiensi serapan hara rendah,
dengan VCC (variable charge clay) bergantung pada pH, yaitu semakin
rendah pH aktivitas lempung semakin rendah.
d. Kadar bahan organik tanah rendah sekali dan inipun berada di lapisan
tanah atas (top soil) yang tipis, dengan sendirinya kadar N menjadi
rendah, demikian pula kadar S dan P juga rendah dan terbatas pada
lapisan atas yang tipis tersebut.
e. Sering kedalaman efektif tanah (soil depth) terbatas karena
perkembangan horizon argilik yang tegas dan dangkal sehingga volum
tanah yang terangkum perakaran tanaman terbatas dan akar dipaksa
tumbuh menyamping di lapisan tanah atas sehingga lebih rentan pada
kekeringan
f. Derajat agregasi tanah rendah dan kemantapan agregat lemah
sehingga tanah rentan terhadap erosi dan pamampatan
Keberadaan jenis Dipterocarpaceaepada ekosistem hujan tropika
dengan kondisi tanah yang memiliki tingkat kesuburan rendah di Resort
Belaban TNBBBR dan KHDTK Labanan km. 25 merupakan karakteristik
unik dari ekosistem hujan tropika. Menurut Soerianegara dan Indrawan
(1982) serta Kimmins (1987), hutan tropika mempunyai strategi yang unik
untuk mengatasi kemiskinan haramakanan dalam tanah dengan
menerapkan siklus hara tertutup (closed nutrent cycling).
C. Keragaman Jenis Vegetasi
1) Kerapatan Tegakan
Rekapitulasi kondisi tegakan berdasarkan hasil inventarisasi
tegakan pada tingkat pohon (diameter >10 cm) pada masing-masing plot
temporer yang dibangun di dua lokasi penelitian disajikan pada tabel
berikut.
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Tabel 3. Kerapatan tegakan (pohon/ha) untuk tingkat pohon
Jumlah (N/ha)

Lokasi
D

%

nD

%

Total

Resort Belaban TNBBBR
PU 1
PU 2
PU 3

142
90
156

24,40
17,21
34,29

440
433
299

75,60
82,79
65,71

582
523
455

Rerata

129

25,3

391

74,7

520

KHDTK Labanan km. 25
PU 1
PU 2

109
150

22,71
26,79

371
410

77,29
73,21

480
560

Rerata

130

24,75

390

75,25

520

Keterangan : PU = Petak Ukur, D = Dipterocarpaceae, nD = nonDipterocarpaceae
Kondisi tegakan pada plot temporer yang dibangun di dua lokasi
penelitian berupa hutan campuran dipterokarpa dataran rendah.
Tinjauan tegakan secara total (semua jenis), menunjukkan bahwa
kerapatan tegakan pada lokasi dua lokasi penelitian memiliki kerapatan
yang hampir sama, ± 520 pohon/ha, dimana TNBBBR kerapatan pohonnya
455 – 582 pohon/ha dan KHDTK Labanan 480 – 560 pohon/ha dengan
persentase kerapatan jenis Dipterocarpaceae yang juga sama (± 25 %).
Kelompok jenis non Dipterocarpaceae di dua lokasi penelitian juga
menunjukkan dominansi yang tinggi berdasarkan nilai kerapatan dalam
tegakan total (± 75 %). Kondisi kerapatan hutan ini mendekati kerapatan
tegakan hutan alam di Kalimantan dari beberapa hasil penelitian, antara
lain Valkenburg (1997) di hutan Wanariset 518 pohon/ha, Susanty(2005)
di Long Bagun 526 pohon/ha, Sidiyasa (2009) di Sungai Wein 532 pohon/ha
dan Wahyudi (2013) di Berau 531 pohon/ha.
2) 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 4. Indeks Keanekaragaman Shannon di lokasi penelitian
Lokasi
Resort Belaban
TNBBBR

Keanekaragaman jenis (H’)
PU 1

PU 2

PU 3

Rerata

3,53

3,3

2,85

3,23

4,55

-

4,18

KHDTK Labanan
3,8
Km. 25
Keterangan : PU = Petak Ukur

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa rerata indeks
keanekaragaman jenis pohon per hektar di TNBBBR pada PU 1 dan PU 2
lebih tinggi dibandingkan dengan PU 3. Hal ini disebabkan karena PU 3
terletak di sepanjang pinggir sungai yang kerapatan dan jumlah jenisnya
lebih rendah. Hal ini juga berlaku untuk plot di KHDTK Labanan, dimana
PU 1 lebih rendah keragaman jenisnya daripada PU 2, karena pada PU 1
lebih banyak dilewati oleh bekas alur aliran air. Berdasarkan data secara
keseluruhan, dapat diketahui bahwa di Resort Belaban TNBBBR terdapat
20 jenis Dipterocarpaceae dan di KHDTK Labanan km. 25 terdapat 29
jenis Dipterocarpaceae yang ditemui Indeks keanekaragaman Shannon di
suatu area ditentukan oleh jumlah spesies dan kerapatan pohonnya.
Menurut Krebs (1999), nilai H’ akan semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah jenis dalam suatu komunitas.
3) Indeks Nilai Penting
Kawasan hutan di Resort Belaban TNBBBR dalam sejarahnya
merupakan hutan campuran dipterokarpa dataran rendah yang belum
mengalami gangguan. Dari plot yang dibuat, teridentifikasi 91 jenis pohon
yang termasuk dalam 28 famili. Tabel berikut ini menunjukkan Indeks
Nilai Penting pada tingkat pohon di Resort Belaban TNBBBR.
Tabel 5. Indeks Nilai Penting 10 Spesies Dominan di Resort Belaban TNBBBR
No.
Nama Jenis
KR
DR
FR
INP
1
Syzygium sp.
11,64
16,73
4,29
32,65
2
Shorealeprosula
8,25
12,23
4,81
25,28
3
Eugenia kuranda
13,46
6,33
5,28
25,07
4
Litsea firma
9,09
5,09
4,35
18,53
5
Palaquium sp.
3,34
3,19
2,93
9,46
6
Shorea parvifolia
2,40
4,31
2,35
9,06
7
Dryobalanops lanceolata
1,86
4,67
1,96
8,49
8
Knema sp.
3,23
1,72
2,77
7,72
9
Shorea atrinervosa
1,44
4,20
1,97
7,61
10 Dacryodes rostata
2,00
1,60
3,60
7,19
Keterangan: KR: Kerapatan Relatif; DR: Dominasi Relatif; FR: Frekuensi Relatif
INP: Indeks Nilai Penting
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa spesies yang dominan
yaitu Syzygium sp. (jambu- jambu), Shorealeprosula (meranti merah),
Euginea kuranda, Litsea firma dan Palaquium sp. Jenis dipterokarpa
walaupun secara individu tidak mendominasi, namun apabila
dikelompokkan jadi satu famili maka akan menjadi famili paling dominan.
Terdapat 20 jenis Dipterocarpaceae dengan nilai INP 97,84% atau 33% dari
INP total.
Kawasan hutan di KHDTK Labanan km. 25 dalam sejarahnya
merupakan hutan campuran dipterokarpa dataran rendah bekas tebangan
PT Inhutani Berau. Dari plot yang dibuat, teridentifikasi 142 jenis pohon
yang termasuk dalam 35 famili. Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa
spesies yang dominan yaitu Alanthuspermum borneense, Palaquium
calophyllum, Syzygium sp., Shorea beccarianadanShorea macroptera.
Jenis dipterokarpa walaupun secara individu tidak mendominasi, namun
apabila dikelompokkan dalam, maka akan menjadi famili paling dominan.
Terdapat 29 jenis Dipterocarpaceae dengan nilai INP 87,91% atau 29% dari
total INP.
Dalam Tabel 7 berikut ini ditunjukkan bagaimana dominasi spesies pada
tingkat pohon di KHDTK Labanan km. 25 berdasarkan Indeks Nilai Penting.
Tabel 6. Indeks Nilai Penting 10 Spesies Dominan di KHDTK Labanan km.
25
No.

Nama Jenis

KR

DR

FR

INP

1
Alanthuspermum borneense
8,47
5,58
4,15
18,20
2
Palaquium calophyllum
4,30
8,67
3,11
16,08
3
Syzygium sp.
4,40
3,62
3,84
11,87
4
Shorea beccariana
2,23
5,05
2,06
9,35
5
Shorea macroptera
2,44
3,92
2,04
8,40
6
Dipterocarpus stellatus
2,74
2,62
2,33
7,70
7
Gironniera nervosa
3,32
1,17
2,94
7,43
8
Shorea parvifolia
2,34
1,93
1,99
6,26
9
Canarium sp.
2,81
1,17
2,22
6,20
10 Xanthophyllum sp.
2,60
1,08
2,36
6,04
Keterangan: KR: Kerapatan Relatif; DR: Dominasi Relatif; FR: Frekuensi
Relatif INP: Indeks Nilai Penting

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh di dua lokasi penelitian, dapat
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
 Habitat jenis Dipterocarpaceae umumnya berada pada hutan
primer dan hutan sekunder dengan ketinggian antara 100 – 400 m
dpl, kelerengan 0 – 40 %, curah hujan ± 2400 – 3400 mm/tahun,
suhu udara 21 – 35 oC, intensitas cahaya matahari 6 - 39 % dan
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kelembaban udara ± 86 - 91 %, dengan tanah berordo Ultisol yang
memiliki karakteristik tanah antara lain: bertekstur lempung liat
pasiran, bulk density sedang, permeabilitas rendah, pH rendah,
KTK rendah, kejenuhan Al tinggi, kejenuhan basa rendah, aras N
dan P sangat rendah.
Famili Dipterocarpaceae memiliki jumlah populasi pohon yang
dominan, baik di Resort Belaban TNBBBR dan KHDTK Labanan km.
25, dimana kerapatan jenis Dipterocarpaceae ± 130 pohon/ha
atau 25% dari kerapatan total tegakan dengan Indeks Nilai penting
berkisar antara 29 - 33 % dari total INP semua famili.

B. Saran
Dengan terus berkurangnya luasan hutan tropika dataran rendah
sebagai habitat utama Dipterocarpaceae, maka diperlukan kegiatan
konservasi ex-situ terhadap jenis Dipterocarpaceae yang terancam punah
dengan memperhatikan kesamaan karakteristik kondisi habitat jenis
Dipterocarpaceae yang akan dikonservasi.
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ABSTRAK
Ektomikoriza pada areal hutan berkontribusi sangat besar dalam
pertumbuhan tanaman kehutanan tertentu seperti tusam, eukaliptus dan family
Dipterocarpaceae. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
jenis-jenis cendawan ektomikoriza di bawah tegakan jenis Shorea beccariana
dan Shorea macrophylla (pohon penghasil Tengkawang) di kawasan KHDTK
Labanan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas bibit dan
pertumbuhan tanaman dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi penanaman
pada lahan-lahan kritis. Dari hasil penelitian ditemukan jenis cendawan
ektomikoriza yang berbeda-beda walaupun jenis pohon inangnya sama, yaitu: 6
jenis cendawan ektomikoriza dibawah tegakan Shorea beccariana, yaitu jenis
Amanita sp.1, Hygrocybe sp.1, Russula sp.1 Agrocybe sp.1, Coltricia sp.2 dan
Ramaria stricta. Habitatnya terletak pada ketinggian 125 m dpl – 150 m dpl,
temperatur udara 25°C - 30°C dan kelembaban udara 77 % - 95%. Dan 2 jenis
cendawan ektomikoriza dibawah tegakan Shorea macrophylla, yaitu Russula
odorata dan Xerulin sp. Habitatnya terletak pada ketinggian 109 m dpl,
temperatur udara 25 °C – 26 °C dan kelembaban udara 84 % - 95%. Pelestarian
terhadap keberadaan jenis-jenis cendawan ektomikoriza sangat diperlukan,
untuk itu perlu penanaman jenis-jenis pohon inang untuk keberlangsungan
kehidupan jenis cendawan ektomikoriza tersebut.
Kata Kunci : Cendawan Ektomikoriza, Shorea beccariana, Shorea macrophylla,
pohon inang

PENDAHULUAN
Mikoriza adalah cendawan yang hidup di dalam tanah dan dapat
berasosiasi dengan tumbuhan. Mikoriza yang terbentuk pada tumbuhan
dapat dibedakan berdasar struktur tumbuh dan cara infeksinya pada
sistem perakaran inang yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar
yaitu ektomikoriza (ECM), endomikoriza (VMA atau FMA) dan
ektendomikoriza (Setiadi, 2001). Jika dibandingkan dengan tumbuhan
yang tidak memiliki mikoriza, akar tumbuhan yang memiliki mikoriza
ternyata lebih efisien karena penyerapan air dan hara dibantu cendawan.
Mikoriza yang terbentuk pada tumbuhan dapat dibedakan
berdasar struktur tumbuh dan cara infeksinya pada sistem perakaran
inang (host) yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu
ektomikoriza (ECM), endomikoriza (VMA atau FMA) dan
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ektendomikoriza (Setiadi, 2001). Cendawan berperan penting dalam
proses dekomposisi bahan organik di alam, selain itu juga dimanfaatkan
oleh manusia untuk bahan baku obat karena mengandung banyak vitamin,
mineral dan elemen mikro serta zat-zat penting untuk mencegah atau
mengatasi beberapa jenis penyakit (Gandjar et al, 2006).
Cendawan ektomikoriza penggunaannya sangat terbatas yaitu
hanya dapat ditemukan dan digunakan pada tanaman keras, seperti pada
tanaman kehutanan tertentu (tusam, eukaliptus, dan family
Dipterocarpacea). Telah banyak dibuktikan di laboratorium dan di
lapangan bahwa untuk memperoleh pertumbuhan bibit tusam yang baik
setelah ditanam di lahan-lahan kritis, penggunaan inokulum ektomikoriza
diperlukan sekali guna meningkatkan pertumbuhannya (Setiadi, 1998).
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak jenis
cendawan sensitif terhadap perubahan lingkungan habitatnya, seperti
cendawan-cendawan makro yang tumbuh di tanah (ektomikoriza), oleh
karenanya cendawan ektomikoriza dapat dijadikan bioindikator kualitas
hutan. Asumsinya adalah bila banyak ditemukan jenis cendawan
ektomikoriza, maka kondisi hutan atau habitatnya bagus dan sebaliknya
bila sedikit jenis cendawan ektomikoriza maka kondisi hutannya tidak
bagus (rusak). Pertumbuhan cendawan ektomikoriza dipengaruhi oleh
faktor lingkungan seperti intensitas sinar, temperatur, kelembaban,
kesuburan dan aerasi tanah dan eksudat akar tumbuhan (Mardji et al.
2013).
Turjaman et al. (2003) menyatakan bahwa infeksi akar tanaman
oleh mikoriza ditentukan oleh kompatibilitas antara tanaman dan
mikoriza. Pada simbiosis yang dilakukan Ektomikoriza mempunyai kisaran
inang yang lebih sempit dibandingkan dengan cendawan mikoriza
arbuskullar (CMA), namun keberadaannya sangat diperlukan bagi
kelangsungan hidup tanaman hutan dan Ektomikoriza hanya dapat
menginfeksi tanaman berkayu atau tanaman hutan.
Saat ini beberapa jenis cendawan telah dimanfaatkan untuk
mengembalikan kualitas atau kesuburan tanah. Hal ini karena secara
umum cendawan mampu menguraikan bahan organik dan membantu
proses mineralisasi di dalam tanah, sehingga mineral yang dilepas akan
diambil oleh tanaman. Beberapa cendawan juga mampu membentuk
asosiasi ektotropik dalam sistem perakaran pohon-pohon hutan yang
dapat membantu memindahkan fosfor dan nitrogen dalam tanah ke
dalam tubuh tanaman, seperti mikoriza yang bersimbiosis mutualisme
dengan tanaman (Faad dan Tuheteri, 2010).
Begitu banyaknya jenis mikoriza, maka kita perlu menyeleksi
jenis-jenis mikoriza yang cocok dengan inang. Sebagai contoh, jenis-jenis
meranti (keluarga Dipterocarpaceae) lebih suka bersimbiosis dengan
cendawan ektomikoriza, yang berciri ditemukannya tubuh buah
cendawan di lantai-lantai hutan pada setiap memasuki musim hujan.
Inventarisasi cendawan ektomikoriza pada Shorea penghasil tengkawang
penting dilakukan dikarenakan jenis-jenis tengkawang sulit beradaptasi
pada daerah-daerah ekstrim atau yang kelembaban tanahnya rendah.
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Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan Yang Dilindungi, maka pohon
penghasil tengkawang merupakan salah satu jenis yang dilindungi. Namun
seiring perkembangan praktek pengelolaan hutan yang tidak
memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya hutan telah berakibat
menurunnya luas hutan primer dan diduga berpengaruh terhadap
penurunan keragaman genetik dan kemungkinan punahnya jenis pohon
penghasil tengkawang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi
tentang jenis-jenis cendawan ektomikoriza di bawah tegakan jenis
Shorea beccariana dan Shorea macrophylla (pohon penghasil
tengkawang) di kawasan KHDTK Labanan Kabupaten Berau, yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan kualitas bibit dan pertumbuhan
tanaman dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi penanaman pada
lahan-lahan kritis.
METODOLOGI
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di hutan alam KHDTK Labanan
Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur serta di Laboratorium
Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
Samarinda.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan
Desember 2015 yang meliputi kegiatan orientasi lapangan, pelaksanaan
penelitian, pengambilan data primer di lapangan serta identifikasi jenis
cendawan di laboratorium.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan penelitian yang diperlukan adalah cendawan ektomikoriza
yang ditemukan di lokasi penelitian, kapas, dan alkohol; sedangkan alat
yang digunakan adalah sekop kecil, kamera, penggaris, buku data,
kantong dari kertas lilin, termohygrometer, kamera dan ATK.
C. Prosedur Kerja
Untuk mengetahui potensi ektomikoriza pada tegakan-tegakan
hutan di KHDTK Labanan maka telah dilakukan kegiatan adalah :
eksplorasi/pencarian tubuh buah cendawan ektomikoriza di bawah
tegakan, melakukan deskripsi kondisi habitat (kondisi tempat tumbuh
cendawan dan jenis pohon inang) dan tubuh buah cendawan ektomikoriza
pada saat masih segar dan dokumentasi tubuh buah cendawan
ektomikoriza.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Secara geografis KHDTK Labanan terletak antara 01 ͦ57’18” LU
sampai dengan 01 ͦ52’26” LU dan 117 ͦ09’42”BT sampai dengan 117
ͦ16’11”BT. Luas Hutan Penelitian Labanan berdasarkan 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 sebesar 7.959,10 hektar.
Potensi ektomikoriza yang ditemukan di bawah tegakan
tengkawang ada 8 yaitu : Amanita sp.1, Hygrocybe sp.1, Russula sp.1,
Agrocybe sp.1, Russula odorata, Xerulina sp, Coltricia sp.2 dan Ramaria
stricta. Berikut morfologi dan potensi ektomikoriza pada jenis
tengkawang dapat dilihat pada Tabel 1 sampai Tabel 8 dan foto pada
Gambar 1 :
Tabel 1. Ciri-ciri morfologi Ektomikoriza
tengkawang di KHDTK Labanan
Nama
Jenis

Ciri-ciri
morfolo
gi
Tudung

Amanita
sp.1
Tangkai

Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Ukuran

Bentuk

Warna

Tekstur

Ø 1,2 cm

Bulat
telur

Kuning
muda

Halus
dan
rapuh

Panjang :
5,8 cm,
silindris,
lurus, di
tengah
tudung,

Berongga
dan rapuh

Kuning
muda

Berserb
uk dan
kasar

Pohon
inang

JML

Shorea
beccar
iana

1

Shorea
beccar
iana

2

Soliter
Kuat
Puncak dan berada pada tempat yang tidak terbuka

Tudung

Ø 1 cm

Hygrocyb
e sp.1

Tangkai
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di bawah tegakan jenis

Panjang :
1,8 cm

Permukaan atas
rata, tepi
bergerigi,
permukaan bawah
berlamela
rapat,
tidak
menempel pada
tangkai
Berkelok,
ditengah
tudung

Putih
kecokl
atan,
gelap
di
tengah

Berserb
uk,
kasar
dan
rapuh

Coklat
muda

Halus
dan
rapuh
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Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Russula
sp.1

Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Agrocybe
sp.1

Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Russula
odorata

Soliter
Sedang
Puncak dan berada pada tempat yang tidak terbuka
Halus
Ø 2,2 cm
Merah
Tudung
Cembung
dan
jingga
rapuh
Halus,
Panjang :
berongg
Tangkai
Silindris
Coklat
3,5 cm
a dan
rapuh

3

Soliter
Sedang
Lereng dan berada pada tempat yang tidak terbuka
Putih
Ø 4,4 cm
pucat,
Tudung
Cembung
Halus
tengah
gelap
Panjang :
Halus
Tangkai 6 cm, Ø 3
Silindris
Coklat
dan
mm
kenyal

Shorea
beccar
iana,
Gluta
sp

1

Soliter
Agak kuat
Lembah dan berada pada tempat yang tidak terbuka
Coklat
Ø 2,7-3
Halus
muda
Tudung
cm
Cembung
dan
keung
rapuh
uan
Panjang :
Halus
2 cm,Ø:
Merah
Tangkai
Silindris
dan
0,3-0,5
muda
rapuh
cm

Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Soliter

Shorea
macro
phylla,
Shorea
johore
nsis

1

Shorea
macro
phylla

1

Sedang
Lembah, pinggir sungai
Tudung

Ø 0,5 cm

Cembung

Putih
keabu
an

Silindris

Putih
keabu
an

Xerulina
sp
Tangkai
Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Shorea
beccar
iana

Panjang :
1 cm,Ø:
0,6 cm

Halus,
rapuh
dan tepi
bergerig
i
Halus
dan
rapuh

Soliter
Sedang
Lembah, pinggir sungai
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Tudung

Ø 4,7 cm

Cekung

Coklat
kekuni
ngan

Coltricia
sp.2
Tangkai

Panjang :
3,8 cm,
Ø: 0,4 cm

Koloni/
soliter
Bau
Habitat

Silindris

Putih

Halus,
kenyal,
tepi
bergerig
i
Halus,
kenyal

Koloni

Tudung

Tinggi 811 cm

Ramaria
stricta
Tangkai
Koloni/
soliter
Bau
Habitat

-

Sedang
Lereng
Bercaban
g banyak
seperti
bunga
karang
-

Orany
e
muda
-

Shorea
beccar
iana,
Shorea
lepros
ula
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Shorea
beccar
iana

1

Kasar,
rapuh

-

Soliter
Sedang
Lereng

Berikut Gambar cendawan ektomikoriza yang berasosiasi dengan
tanaman jenis tengkawang adalah :

Amanita sp. 1
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Hygrocybe sp.1

Russula sp.1

Agrocybe sp.1
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Russula odorata

Xerulina sp

Coltricia sp.2

Ramaria stricta

Gambar 1. Jenis-jenis cendawan ektomikoriza yang ditemukan di bawah
tegakan jenis Shorea beccariana dan Shorea macrophylla
Cendawan pembentuk ektomikoriza yang ditemukan di bawah
tegakan jenis tengkawang (Shorea beccariana dan Shorea macrophylla)
berbeda-beda pada lokasi penelitian, hal ini sesuai dengan pernyataan
Darwo dan Sugiarti (2008), Salah satu sifat cendawan ektomikoriza adalah
bersifat spesifik untuk setiap jenis tumbuhan inang dan kondisi tapak
tertentu. Dari satu jenis tumbuhan inang dimungkinkan adanya beberapa
jenis cendawan ektomikoriza yang menjadi simbionnya dan dari satu jenis
cendawan ektomikoriza dapat bersimbiosis dengan beberapa jenis
tumbuhan inang.
Hasil eksplorasi menunjukkan Amanita sp.1, Hygrocybe sp.1,
Russula sp.1, Agrocybe sp.1, Coltricia sp.2 dan Ramaria stricta pada
lokasi penelitian bersimbiosis dengan jenis Shorea beccariana. Pada
kondisi lingkungan temperatur berkisar 25,40 ͦC– 26,84 ͦC, kelembaban
udara 88% - 95% dan kondisi areal lebih terbuka dengan ketinggian 150
m dpl, Shorea beccariana bersimbiosis dengan Amanita sp.1, Hygrocybe
sp.1, Russula sp.1. Ketiga jenis cendawan tersebut termasuk dalam
golongan Basidiomycetes yang biasanya berbentuk payung (mushrooms)
atau bola (puffballs) dengan ciri warna yang lebih menarik, menyolok,
dan siklus hidupnya lebih singkat dibandingkan dengan yang berbentuk
puffball /bola yaitu maksimal satu minggu. Kelas Basidiomycetes yang
ditemukan merupakan jamur makro yang bersifat saprobik dan parasit
yang tumbuh pada batang pohon hidup (Treu, 1998; Karst, 2004).
Jenis Russula sp.1. adalah jenis yang sporanya sukar dikumpulkan
dari tubuh buah dan hanya bertahan hidup dalam waktu yang relatif
singkat (Turjaman, 2000). Shorea beccariana yang bersimbiosis dengan
Agrocybe sp.1 ditemukan pada kondisi lingkungan temperatur berkisar
25,40 ͦC– 26,84 ͦC, kelembaban udara 89% - 95% dengan kondisi areal rapat
tetapi cahaya tetap ada masuk ke lantai hutan dengan porsi yang tidak
berlebihan. Areal berada pada ketinggian 125 mdpl. Shorea beccariana
yang bersimbiosis dengan Coltricia sp.2 ditemukan pada kondisi
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lingkungan temperatur pada berkisar 27,9 ͦC– 28,1 ͦC, kelembaban udara
88% - 90% dengan kondisi areal berada di daerah puncak/punggung. Areal
berada pada ketinggian 150 mdpl. Sedangkan Shorea beccariana yang
bersimbiosis dengan Ramaria stricta ditemukan pada kondisi lingkungan
temperatur 27,7 ͦC– 30,7 ͦC, kelembaban udara 77% - 95% dengan kondisi
areal sebagian besar terbuka.
Hasil eksplorasi menunjukan Russula odorata dan Xeruli sp pada
lokasi penelitian bersimbiosis dengan jenis Shorea macrophylla,
ditemukan pada kondisi lingkungan berada pada ketinggian 109 m dpl,
temperatur berkisar 25,84 ͦC– 26,50 ͦC, kelembaban udara 84% - 95%
dengan kondisi areal dekat sungai, lantai hutan dominan terdapat kayu
jabuk dan kayu bekas-bekas tebangan, karena jenis Shorea macrophylla
adalah jenis yang habitatnya umumnya di pinggir sungai. Bahkan jenis
Agrocybe sp.1 tidak hanya terdapat pada pohon inang Shorea beccariana
tetapi ditemukan pada pohon inang jenis yang lain yaitu Gluta sp. Hasil
eksplorasi menunjukkan bahwa pada umumnya tubuh buah cendawan
ektomikoriza ditemukan tumbuh dekat permukaan tanah dan seresah,
ada juga terdapat pada pangkal pohon. Radius ditemukannya tubuh buah
cendawan ektomikoriza dari batang pohon inang bervariasi dari 0,5-6,1
m. Pelestarian terhadap keberadaan jenis-jenis cendawan ektomikoriza
sangat diperlukan, sehingga perlu penanaman jenis-jenis pohon inang
untuk keberlangsungan kehidupan jenis cendawan ektomikoriza tersebut.
Menurut Egli (2011) menyatakan bahwa ada sejumlah potensi
ancaman terhadap cendawan ektomikoriza, seperti perubahan iklim dan
kehilangan habitat. Pengurangan jenis cendawan ektomikoriza dalam
beberapa dekade terakhir di berbagai studi Eropa perkembangannya
sangat mengkhawatirkan. Hilangnya keanekaragaman jenis jamur
ektomikoriza sangat berbahaya bagi ekosistem hutan, untuk itu jamur
perlu dijaga kelestariannya, karena keanekaragaman jenis yang tinggi
adalah prasyarat penting untuk hutan yang sehat dan hutan yang sehat
sangat penting untuk menjaga tingginya keanekaragaman jenis dan
produktivitas cendawan.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Jenis cendawan ektomikoriza yang ditemukan di di KHDTK
Labanan ternyata berbeda-beda walaupun jenis pohon inangnya sama,
yaitu:
1. Ditemukan 6 jenis cendawan ektomikoriza dibawah tegakan Shorea
beccariana, yaitu jenis Amanita sp.1, Hygrocybe sp.1, Russula sp.1,
Agrocybe sp.1, Coltricia sp.2 dan Ramaria stricta. Habitatnya
terletak pada ketinggian 125 m dpl – 150 m dpl, temperatur udara
25°C - 30°C dan kelembaban udara 77 % - 95%.
2. Ditemukan 2 jenis cendawan ektomikoriza dibawah tegakan Shorea
macrophylla, yaitu Russula odorata dan Xerulin sp. Habitatnya
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terletak pada ketinggian 109 m dpl, temperatur udara 25 °C – 26 °C
dan kelembaban udara 84 % - 95%.
B. Saran
Jenis ektomikoriza lokal yang telah ditemukan berpotensi untuk
dikembangkan dalam pembibitan tanaman yang sesuai dengan tanaman
inangnya di tingkat persemaian, sehingga dengan mudah di dapatkan
bahan inokulasi dalam jumlah besar dengan penularan melalui pembiakan
murni miselium cendawan di laboratorium.
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ABSTRAK
Konservasi ulin (Eusideroxylon zwageri T. & B) perlu dilakukan karena jenis ini
merupakan salah satu jenis kayu potensial yang terancam punah. Pemanenan
yang dilakukan baik legal maupun ilegal atau tidak sah, kebakaran, pembukaan
hutan untuk penggunaan lain adalah faktor yang menyebabkan populasi dari
jenis ini mengalami penurunan sehingga terancam akan mengalami kepunahan.
Usaha penanaman perlu dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki kekuatan
hukum tetap agar usaha pelestariannya tetap terjaga, dengan kondisi ini maka
penanaman dalam rangka konservasi jenis ini dilakukan di KHDTK Labanan.Hasil
yang diperoleh setelah 6 bulan penanaman persentase berkisar antara 80 - 87%
untuk keseluruhan tanaman. Rata-rata pertambahan diameter memiliki nilai
yang tidak jauh berbeda. Dari kempat perlakuan penanaman, Perlakuan Top soil
+ Guano mempunyai rata pertambahan dimeter dan tinggi lebih besar yaitu
masing-masing 0,20 cm/tahun dan 5,97 cm/tahun, tetapi uji statistic
menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata pada masing-masing
perlakuan.
Kata kunci : Konservasi, Penanaman, ulin (Eusideroxylon zwageri T. & B)

PENDAHULUAN
Ulin (Eusideroxylon zwageri T. & B)merupakan salah satu jenis
komersil dari famili lauraceae. Kayu yang masih sangat diminati
masyarakat terutama di Kalimantan dan Sumatera. Untuk masyarakat
yang membuat rumah dari kayu dengan model panggung, akan
menggunakan jenis kayu ini karena sudah dikenal memiliki kekuatan dan
keawetan yang tinggi terutama pada daerah pinggiran sungai atau daerah
yang berawa dan juga untuk infrastruktur lainnya serta secara ekonomi
memiliki nilai jual yang tinggi.
Dengan banyaknya kebutuhan terhadap kayu ini maka intensitas
penebangannyapun terus meningkat. Hal ini akan berdampak kepada
berkurangnya jenis ini,sehingga mengancam kelestariannya. Kondisi ini
memiliki dampak yang menguntungkan dari sisi perdagangan karena nilai
ekonominya yang tinggi akan tetapi secara nyata juga terjadi
pengurangan jumlah ulin itu sendiri yang bahan nya diambil dari hutan
alam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Susanto (2006) ulin mempunyai
nilai ekonomis yang tinggi sementara itu kemampuan regenerasi secara
alami tidak seimbang dengan kecepatan penebangan kayu dari jenis ini.
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Hal yang serupa di ungkapkan oleh Sidiyasa (2011) bahwa kelangsungan
akan potensi ulin di alam cenderung mengalami ancaman yang berat
sebagai akibat dari proses regenersi yang tidak berlangsung baik dan
eksploitasinya yang berlebihan. Selanjutnya berdasarkan penelitian Arifin
dkk (2013) menyimpulkan potensi ulin sudah sangat jarang berkisar
antara 0,71-1,62 m3/ha.
Data International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources/IUCN (2016), menunjukkan bahwa ulin masuk dalam kategori
vulnerable (VU), hal ini menunjukkan jenis ini terancam/ beresiko tinggi
mengalami kepunahan. Kategori berlaku sejak 1 Januari 1998 dan sampai
saat ini belum diperbaharui. Dengan meningkatnya ulin permintaan ulin
pada setiap tahunnya bisa jadi jenis ini status sudah meningkat pada level
diatasnya.
Secara umum Jenis ini tersebar di Sumatera Selatan, Bangka
Belitung dan Kalimantan. Jenis ini tumbuh dalam hutan primer dataran
rendah sampai dengan ketinggian 400 m dpl. Terkadang pohon ulin
membentuk tegakan murni, berkelompok ataupun tersebar dan juga
ditemukan pada hutan sekunder tua. Pohon ini memiliki ukuran yang
sangat besar, tingginya dapat mencapai 40-50 m sedangkan diameternya
150 -220 cm. Berat jenis dari kayu ini adalah 1.04, dengan kelas keawetan
I dan kelas kekuatan I. Ukuran yang besar dan kuat ini akan sangat baik
sebagai bahan konstruksi baik didarat maupun di daerah berair.
Umumnya dipakai sebagai bahan bangunan seperti pondasi dan tiang
rumah, pagar pembatas, jembatan, pelabuhan, penurapan tepi rumah,
badan kapal, bak truk, tiang listrik dll. Ciri-ciri dari jenis ini adalah
permukaan papagan berwarna abu-abu kecoklatan sampai coklat
kekuningan, berlekang sangat dangkal. Batang umumnya lurus, batang
lepas cabang biasanya lebih pendek dari pohon lain (Soerianegara and
Lemmens, 1994; Martawijaya, dkk, 1989 dan Yusliansyah,dkk, 2010).
Tulisan ini akan memberikan gambaran dengan beberapa
informasi
tentang
sebaran/
distribusi
diameter,
potensi,
pertumbuhannya serta penanaman ulin pada areal KHDTK Labanan yang
diharapkan dapat ikut membantu dalam usaha melestarikan ulin dari
kepunahan.
INFORMASI UMUM DARI JENIS ULIN
A.

Sebaran diameter
Sebaran diameter memberikan gambaran atau informasi dari
banyaknya jumlah pohon pada kelas diameter tertentu. Distribusi
diameter ini akan menimbulkan ciri atau dengan kata lain kenormalan
dari masing- masing hutan yaitu hutan tanaman dan hutan tidak seumur
yang tejadi pada hutan alam (Ruchaemi, 2013)
Penanaman ulin yang dilakukan di Arboretum sempaja sampai
pada umur 8,5 tahun menunjukkan bahwa jumlah pohon mengelompok
pada diameter kecil dan pertengahan, secara umum pada kelas diameter
pertengahan atau di antara diameter yang terbesar dan terkecil
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(Abdurachman, 2012). Walaupun ini belum menunjukkan kondisi pada
hutan tanaman yang sebenarnya akan tetapi model sebaran ini hampir
menyerupai sebaran normal atau hampir menyerupai bentuk lonceng,
yang merupakan suatu kondisi yang biasa terjadi berada pada hutan
tanaman. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ruchaemi (2013) dimana
salah satu ciri kenormalan hutan tanaman yaitu dapat dilihat dari
distribusi pohonnya dalam tegakan. Dalam hutan tanaman pada waktu
awal distribusi antara kelas diameter dan tinggi mengikuti distribusi
normal. Dalam proses yang lebih jauh pada hutan tanaman diperlukan
suatu upaya untuk menggeser bentuk kurva ini pada area di sekitar titik
puncak kearah sebelah kanan pada sumbu X sehingga hasil produksi yang
diperoleh menjadi besar. Perlakuan yang diberikan tidak akan
memberikan dampak yang besar terhadap perubahan bentuk hutan
normal/menyerupai genta.
Hasil penelitian ulin di hutan alam, berdasarkan kelas diameter
yang ada di Labanan secara umum pohon terbanyak berada pada kelas
diameter kecil dan semakin besar jumlah diameternya semakin sedikit.
Sejumlah 80% pohon berada pada kelas diameter 10 – 30 cm dan sisanya
berada kelas diameter diatasnya, secara umum struktur ini berbentuk Jterbalik (Abdurachman, 2006). Sedang hasi penelitian Wahjono dan
Imanuddin (2011), untuk Kaltim agak mendekati bentuk J-terbalik akan
tetapi tidak demikian dengan Kalbar, Kalsel dan Kalteng. Sedangkan pada
penelitian Wahyuni (2011) pada desa Muluy memiliki bentuk J-terbalik
akan tetapi desa Rantau Layung mendekati bentuk Lonceng diamana
keduanya dilakukan pada Kabupaten Paser. Hal serupa sebagaimana yang
di laporkan Nugroho (2015) di Sumatera Selatan memiliki bentuk sebaran
mendekati bentuk lonceng.
Adapun gambar ilustrasi dari sebaran diameter dari hasil kegiatan
pada setiap penelitian, dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini

Sumber : Abdurachman (2012)
Jumlah pohon
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Gambar 1. Sebaran diameter pada penanaman ulin umur 8,5 tahun
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Sumber : Wahjono dan Imanuddin (2011)
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Gambar 2. Sebaran diameter pada hutan alam bekas tebangan di Kalimantan
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Gambar 3.

Sebaran diameter pada hutan alam bekas tebangan di
Kabupaten Paser Kalimantan Timur
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Sumber: Nugroho (2015)
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Gambar 4. Sebaran diameter pada hutan alam bekas tebangan di
Sumatera Selatan
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B. Pertumbuhan/riap
Pohon ulin memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, sehingga
diperlukan waktu yang lama atau ratusan tahun untuk dapat mencapai
diameter yang dapat dipanen. Beberapa informasi tentang pertumbuhan
diameter di bawah ini akan memberikan gambaran waktu yang diperlukan
jenis ini untuk dapat dipanen. Adapun informasi tentang riap ulin di
Hutan alam tertera pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Riap Ulin di Hutan Alam
No
Klasifikasi
Riap
pohon
Diameter
(cm/th)
1
Semai
0,29

Riap
Tinggi
(cm/th)
19.06

perlakuan

2

Pancang

0,35

17,84

3

Pohon
(>10 cm)
Pohon
(>10 cm)

0,18

-

Pembebasan
Ringan
Pembebasan Berat
-

0,19 – 0,27

-

-

4

Sumber
Sudar (1997)
Supriyadi (1997)
Abdurachman
(2005)
Wahjono
dan
Imanuddin
(2011)

Usaha penanaman ulin telah dilakukan, adapun informasi hasil
pertumbuhan dari penanaman tersebut tertera pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Riap Ulin di hasil penanaman.
No
Umur
Riap
Riap Tinggi
(Tahun)
Diameter
(cm/th)
(cm/th)
1
8,5
0,55
81
2

0,5

0,14
0,50
0,15

4,64
8,32
9,04

3

0,5

0,1
0,1
0,1
0,1

3,8
2,9
3,9
3,3

perlakuan
Benih asal
jangga baru
Benih asal
Beniti
Benih asal
Belitung
jalur 0,5 m
jalur 1,0 m
jalur 1,5 m
jalur 2,0 m

Sumber
Abdurachman
(2012)
Junaidah dkk
(2006)
(Data diolah)

Qirom (2006)

C. Potensi
Kebutuhan kayu ulin sebagai bahan bangunan, konstruksi dan
keperluan lainnya memicu pemanenan yang lebih intensif sementara
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persediaan yang ada di alam semakin menipis, hal lain tersedianya
potensi yang ada menunjukkan jumlah pohon yang tidak terlalu besar
dalam hitungan per hektar.
Kemudahan aksesibilitas jalan yang dibuat oleh HPH, HPHTI
maupun jalan pemerintahmemberikan kemudahan terhadap penebangan
kayu ulin ini terutama pada kegiatan ilegal logging. Walaupun jenis ini
hidup dalam satu kesatuan penyusun hutan tetapi jenis ini memilki
cenderung hidup mengelompok sebagaimana yang dilaporkan oleh
Sidiyasa (1995) pohon Ulin ditemukan berkelompok dekat sungai dan anak
sungai serta daerah lereng, pengamatan ini dilakukan di Sintang
Kalimantan Barat.
Informasi potensi dari berbagai kegiatan penelitan mengenai
potensi ulin tertera pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Potensi ulin pada berbagai tempat
No
lokasi
N/Ha
1
Labanan, Kaltim
5
2

Samboja, Kaltim

10

3
4

PT Inhutani I Berau, Kaltim
TNK Bontang, Kaltim
HP Lempake, Kaltim
Hutan Serambi Jambi
Riam kanan Kalsel
Muluy, Kab. Paser, Kaltim
Rantau layung, Kab. Paser,
Kaltim
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan

10
54
33
28
14
29
15

5
6

10
4,6
7,1
7,7

Sumber
Abdurachman
dan
Saridan, 2006
Iriansyah dan Rayan,
2006
Noor’an, 2006
Yusliansyah, dkk, 2010
(Rangkuman)
Wahyuni, 2011
Wahjono dan Imanuddin,
2011

Berdasarkan informasi diatas maka jumlah pohon ulin dalam
persatuan hektar tidak terlalu banyak, selanjutnya jumlah pohon yang
diperoleh adalah berdasarkan pengukuran dengan diameter ≥10 cm.
PENANAMAN DI KHDTK LABANAN
Lokasi KHDTK Labanan sebelum ditetapkan sebagai areal yang
bersifat khusus merupakan hutan produksi yang dikelola oleh PT Inhutani
I. Tentu saja sesuai fungsinya maka lokasi ini telah dilakukan kegiatan
pemanenan untuk memperoleh kayu. Kondisi akan membawa dampak
terhadap terbukanya areal akibat dari aktivitas penebangan tersebut.
Lokasi ini ditetapkan sebagai areal KHDTK melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 64/Menhut-II/2012 tanggal 3
Februari 2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan khusus
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0.25
0.20

0.20
0.15

0.15
0.12

0.13

K

T

0.10
0.05
0.00
T+G

T+M

Pertambahan Tinggi
(cm/th)

Pertambahan diamter
(cm/th)

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.
Sesuai fungsi KHDTK Labanan tersebut maka salah satu kegiatan
penelitian yang dilakukan adalah melakukan penanaman jenis ulin. Hal
ini dimaksud sebagai salah satu kegiatan pembinaan hutan untuk
meningkatkan potensi hutan serta pemulihan lahan yang terbuka, dengan
demikian akan mengembalikan kondisi kritis lahan-lahan kosong dengan
peningkatan tutupan lahan, selain itu dapat mendukung tata air, tanah
dan udara pada KHDTK Labanan ini. Secara khusus jenis ulin ini
merupakan salah satu jenis yang harus dilindungi dan dilestarikan dari
kepunahan sehingga penanaman ini juga merupakan bagian dari usaha
koservasi dari jenis ulin.
Berdasarkan informasi diatas diperlukan waktu yang lama untuk
dapat memanfaatkan kayu hasil penanaman akan tetapi manfaat lain
dapat diperoleh sesuai dengan fungsi pohon itu sendiri.
Penanaman ulin di selain dalam usaha konservasi, sesuai dengan
fungsi KHDTK maka dilakukan kegiatan penelitian yaitu pembuatan plotplot penelitian dibuat dengan ukuran dengan 50 m x 25 m sebanyak 12
plot dengan luas 1,5 Ha, dengan jarak tanam 5 m x 5 m. Terdiri atas 3
Blok (Ulangan) dengan 4 perlakuan yaitu Tanah dari galian lubang, Top
soil, Top soil + Mulsa dari serasah daun (50 cm x 50 cm), Top Soil + Guano
500 gram. Jumlah bibit dalam setiap unit perlakuan 150 bibit (50
bibit/ulangan). Parameter pengamatan meliputi daya hidup, diameter
dan tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran pada umur 6 bulan setelah
penanaman diperoleh hasil daya hidup berkisar antar 80 – 87%. Kondisi ini
dinyatakan berhasil berdasarkan kriteria keberhasilan penanaman pada
lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Mehut-II/ 2009. Hal ini
berarti bahwa ulin dapat hidup dengan baik pada awal pertumbuhan pada
semua perlakuan.
Pengukuran terhadap riap diameter dan tinggi pada umur 6 bulan
disajilan pada Gambar 1.
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

5.97
4.13

K

Perlakuan

4.68

4.58

T

T+G

Perlakuan

Gambar 1. Riap rata-rata Ulin umur 6 Bulan
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Berdasarkan Gambar 2. Riap diameter dan tinggi memiliki nilai
yang bervariasi.Namun pertumbuhan Riap rata-rata tinggi dan diameter
dari keempat kombinasi perlakuan tersebut tidak memiliki berbedaan
nilai yang besar. Pemberian perlakuan memberikan efek yang positif
terhadap pertumbuhan ulin baik diameter maupun tinggi.Walaupun
demikian hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata
pada riap tinggi dan diameter, hal tersbut terlihat dari besarnya nilai
signifikansi yang lebih besar dari yang diujikan sebesar 5% (0,05)
sebagaimana tertera pada Table 4 berikut.
Tabel 4. Sidik ragam antara perlakuan terhadap riap rata-rata tinggi dan
diameter ulin
Sumber Variasi
(Source of
Signifikansi (Significant)
variation)
Tinggi (Height)
Diameter (Diameter)
NS
Perlakuan
0,096
0,168 NS
NS
Blok
0,344
0,313 NS
Keterangan : NS: Non significant (tidak nyata) pada tarap P0,05
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Model sebaran diameter mengikuti kenormalan hutan masingmasing J-terbalik untuk hutan alam dan lonceng/genta untuk hasil
penanaman, akan tetapi pada hutan alam pola ini bisa berubah
jika ada gangguan terhadap hutan tersebut.
2. Berbagai informasi menunujukkan Ulin memiliki riap yang kecil,
disamping itu juga pada hutan alam memiliki potensi atau jumlah
pohon yang relative sedikit.
3. Persentase Percobaan penanaman di Labanan memberikan hasil
yang baik dan pemberian perlakuan memberikan efek positif
terhadap pertumbuhan baik diameter maupun tinggi akan tetapi
uji statistic tidak memberikan perbedaan yang nyata.

B. Saran
Perlu dilakukan usaha-usaha pelestarian dengan upaya
penanaman sehingga jenis ini tidak punah dan dapat berkembang.
Penelitian dan pengembangan teknik penanaman yang kemudian dapat
dikembangkan menjadi hutan tanaman pada lokasi yang memang
bersifat khusus sebagaimana di KHDTK Labanan atau pada lokasi
konservasi lainnya.
Perlu dilakukan penyuluhan pembinaan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di dalam melestarikan jenis
ulin sehingga dapat mencegah dari kepunahan.
86

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada para teknisi yang
membantu kegiatan di lapangan pada proses pengambilan data. Selain
itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada Kepala Balai Besar dan
para pengelola administrasi kegiatan penelitian dalam proses kelancaran
pembiayaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman. 2005. Pertumbuhan Diameter Jenis Ulin (Eusideroxylon
zwageri Teijsm. & Binn) di Hutan Alam Labanan, Kab. Berau
Kalimantan Timur. Politeknik Pertanian Negeri. Buletin Loupe.
No.V/06/2005. Samarinda
Abdurachman. 2012.Tanaman Ulin (Eusideroxylon zwageri T. & B) Pada
Umur 8,5 Tahun di Arboretum Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Samarinda Info Teknis Dipterokarpa, Vol. 3. No. 1.
Abdurachman dan A. Saridan. 2006. Potensi Ulin (Eusideroxylon zwageri
Teijsm. & Binn) di Hutan Alam Labanan, Kab. Berau Kalimantan
Timur. Prosiding Seminar Bersama Hasil-hasil Penelitian. Balai
Litbang Kalimantan, Balai Litbang Hutan Tanaman Indonesia
Bagian Timur, Loka Litbang Satwa Primata. Samarinda
Arifin, Y.F., D. Itta dan Raihana. 2013. Studi Kondisi Ekologis Dan Sistema
Pengelolaan Kayu Ulin ((Eusideroxylon zwageri T.et. B)Dari Hutan
Alam Di Kalimantan Selatan Sebagai Upaya Budidaya Dan
Konservasi. Prosiding Seminar Nasional Silvikultur I dan Pertemuan
Tahunan Masyarakat Silvikultur Indonesia. Makassar
Iriansyah. M dan Rayan, 2006. Pembangunan Plot Konservasi In-situ dan
ex-situ Ulin (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn) Kalimantan
Timur. Prosiding Workshop Sehari Peran Litbang dalam
Pelestarian Ulin. Samarinda 20 Desember 2006. Pusat Litbang
hutan Tanaman, Badan Litang kehutanan. Departemen Kehutanan
IUCN. 2016. Red List of Threatened Species. International Union for The
Concervation
of
nature
and
Natural
Resources.
www.iucnredlist.org. Retrieved 31 Oktober 2016
Junaidah, Agung. W.N, Hengki.S dan Agus.S. 2006. Status Penelitian dan
pengembangan Ulin (Eusideroxylon Zwageri T et. B) di Sumatra
87

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

Bagian Selatan. Prosiding Workshop Sehari : Peran Litbang dalam
pelestarian ulin.
Martawijaya, A., Kartasujana, I., Mandang, Y.I., Prawira, S.A., Kadir, K.
1989. Atlas Kayu Indonesia jilid II. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan. Bogor
Noor’an, R.F. 2006. Konservasi In-situ Eusideroxylon zwageri Tet B di PT
Hutan Sanggam Labanan Lestari (ex. PT Inhutani I), Kabupaten
Berau Kalimantan Timur. Prosiding Workshop Sehari Peran
Litbang dalam Pelestarian Ulin. Samarinda 20 Desember 2006.
Pusat Litbang hutan Tanaman, Badan Litang kehutanan.
Departemen Kehutanan.
Nugroho, A.W. 2015. Diameter Class Distribution of Ironwood
(Eusideroxylon Zwageri T et. B) on Customary Forest of Mambang,
South Sumatera. Proceedings of International Conference of
Indonesia Forestry Reseachers III. Ministry of Environment and
Forestry. Research, Development and Innovation Agency. Bogor
Qirom, M.A. 2006. Peranan Litbang dalam mendukung kegiatan
pelestarian jenis ulin di Kalimantan Selatan. Prosiding Workshop
Sehari Peran Litbang dalam Pelestarian Ulin. Samarinda 20
Desember 2006. Pusat Litbang hutan Tanaman, Badan Litang
kehutanan. Departemen Kehutanan
Ruchaemi, A. 2013. Ilmu Pertumbuhan Hutan.Mulawraman University
Press. Samarinda
Sidiyasa, K. 2011. Sebaran, Potensi, dan Pengelolaan Ulin di
Indonesia.Prosiding Lokakarya Nasional ”Status Konservasi dan
Formulasi Strategi konservasi jenis-jenis Pohon Yang Terancam
Punah (Ulin, Eboni dan Michelia). Puslitbang Konservasi dan
Rehabilitasi. Bogor.
Sudar, S. 1997. Pengaruh Intensitas Pembebasan terhadap Pertumbuhan
Semai Ulin (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn) dan Meranti
(Shorea spp.) di Areal Hutan Pendidikan Bukit Soeharto. Skripsi
Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda.
Supriyadi, R.A. 1997. Pengaruh Intensitas Pembebasan terhadap
Pertumbuhan Tingkat Pancang Ulin (Eusideroxylon zwageri
Teijsm. & Binn) dan Meranti (Shorea spp.) di Areal Hutan
Pendidikan Bukit Soeharto. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas
17 Agustus 1945. Samarinda.

88

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

Susanto, M. 2006. Status Litbang Ulin (Eusideroxylon zwageri T. et B)
Puslitbang Hutan Tanaman. Prosiding Workshop Sehari : Peran
Litbang dalam pelestarian ulin.
Wahjono, D dan R. Imanuddin. 2011. Sebaran, Potensi dan
Pertumbuhan/Riap Ulin (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn)di
Hutan Alam Bekas Tebangan di Kalimantan. Prosiding Lokakarya
Nasional ”Status Konservasi dan Formulasi Strategi konservasi
jenis-jenis Pohon Yang Terancam Punah (Ulin, Eboni dan
Michelia). Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor.
Wahyuni, T. 2011. Natural distribution of Ironwood stands,tree species
diversity and Impact of Traditional managementthe risearch site.
Can traditional forest management protect and conserve
Ironwood (Ulin) stands?. An Optional and Approach in East
Kalimantan. Dissertation of doctor. Leiden university.
Yusliansyah, R. Effendi, Ngatiman, Sukanda, Ernayati dan T. Wahyuni.
2010. Status Litbang Ulin (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn).
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda.

89

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

90

PROTOTIPE ALAT PENGOLAHAN PASAK BUMI
Supartini dan Andrian Fernandes
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie, No. 68, Sempaja, Samarinda,
Telp. (0541) 206364, Fax (0541) 742298
Email : tini_b2pd@yahoo.com

ABSTRAK
Diversivikasi produk primer Pasak Bumi menjadi produk sekunder dapat
meningkatkan nilai jualnya dan pemanfaatan limbah pengolahan dapat
mengoptimalkan penggunaan Pasak Bumi sebagai bahan untuk industri obatobatan dan kosmetik. Tujuan penelitian adalah membuat alat pengolahan Pasak
Bumi yang dapat mengubah produk primer menjadi produk sekunder dan dapat
mengolah limbah industri Pasak Bumi menjadi serbuk. Tahapan kegiatan yang
dilakukan pada penelitian ini meliputi 3 tahap yaitu merancang alat pengolahan
Pasak Bumi, pembuatan alat dan pengujian alat pengolah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa alat pengolahan Pasak Bumi didesain portable, bahan
stainless steel, aman untuk pengolahan makanan, minuman atau obat-obatan,
tahan karat dan mudah pengoperasiannya. Mesin dapat dapat dimanfaatkan
oleh industri skala rumah tangga dengan motor listrik (1 HP, 220 V). Alat ini
memiliki kemampuan 100 g/5 menit dengan efektifitas kinerja alat berkisar
antara 97% sampai 98%.
Kata kunci : Pasak Bumi, akar, alat pengolahan.

PENDAHULUAN
Permintaan tanaman obat tradisional mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya
kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kepercayaan masyarakat akan
obat-obatan tradisional yang relatif lebih aman dikonsumsi daripada obat
modern/farmasi. Purwaningsih et al. (2010) menyatakan bahwa
Kecenderungan peningkatan nilai pasar tanaman obat dikarenakan makin
tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi obat berbasis
bahan baku alami. Peningkatan pemakaian obat tradisional di tingkat
nasional maupun global juga dipicu oleh adanya isu global “back to
nature” (kembali ke alam), sehingga hal ini juga meningkatan industri
obat tradisional di Indonesia (Kintoko, 2006). Permintaan tanaman obat
berasal dari bermacam penggunaan, seperti industri obat tradisional,
industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, bahan untuk bumbu
rumah tangga dan ekspor (Pribadi, 2009).
Tanaman obat Pasak Bumi untuk industri kecil obat tradisional dan
industri obat tradisional di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat tahun
2003 adalah rata-rata sebanyak 2.154 kg/tahun dan 34 ton/tahun berupa
simplisia (Pribadi, 2009). Harga produk primer Pasak Bumi dari
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penambang umumnya jauh lebih rendah dari harga produk sekundernya.
Kartikawati et al. (2014) menyatakan bahwa harga akar Pasak Bumi di
Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada bulan
Oktober 2012 sampai Januari 2013 dari pemungut (Rp. 5.000,-/kg),
pengumpul (Rp. 6.000,-/kg), tengkulak (Rp.13.000/kg) dan pedagang
(Rp.35.000,-/kg). Bhat & Karim, 2010 menyatakan bahwa harga akar
kering Pasak Bumi berkisar antara 20-25 USD/kg. Sedangkan produk
berupa cacahan akar (chipped root) harganya 60 USD/kg dan produk
berupa ekstrak harganya 80 USD/kg (Departemen Kehutanan, 2010).
Diversifikasi produk primer (berupa akar Pasak Bumi yang belum diolah)
menjadi produk sekunder (berupa serbuk, cacahan, ekstrak) ini dapat
meningkatkan nilai jual Pasak Bumi.
Sementara itu, limbah dari industri pengolahan Pasak Bumi di
masyarakat diantaranya industri pengolahan gelas herbal Pasak Bumi dan
kripik Pasak Bumi yang tidak termanfaatkan perlu adanya solusi
penanganannya. Supartini (2015) melaporkan bahwa limbah yang
dihasilkan dari industri pengolahan gelas herbal meliputi akar Pasak Bumi
yang tidak memenuhi persyaratan bahan (diameter minimal 4 cm), akar
yang cacat atau akar yang pecah. Sedangkan limbah dari industri
pengolahan kripik Pasak Bumi berupa kripik-kripik akar yang tidak utuh.
Limbah-limbah tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 1. Limbah-limbah pengolahan gelas herbal Pasak Bumi (berupa akar
Pasak Bumi yang tidak memenuhi persyaratan bahan (diameter
minimal 4 cm (a), akar yang cacat (b), serutan Pasak Bumi, limbah
pembuatan gelas herbal (c)) dan limbah pengolahan kripik Pasak
Bumi (berupa kripik-kripik akar yang tidak utuh (d)).

Diversivikasi produk dan pemanfaatan limbah pengolahan dapat
mengoptimalkan penggunaan Pasak Bumi sebagai bahan untuk industri
obat tradisional. Penggunaan bahan berupa serbuk pada industri obat
tradisional akan lebih memaksimalkan pemanfaatan bahan baku primer.
Tujuan penelitian ini adalah membuat alat pengolahan Pasak Bumi yang
dapat mengubah produk primer menjadi produk sekunder dan dapat
mengolah limbah industri Pasak Bumi menjadi serbuk. Dari alat
pengolahan Pasak Bumi ini diharapkan dapat memaksimalkan
pemanfaatan Pasak Bumi, meningkatkan nilai jual produk primer Pasak
Bumi dan masyarakat dapat mengembangkan penggunaan serbuk Pasak
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Bumi untuk aneka macam produk Pasak Bumi lainnya seperti bedak
dingin, lulur atau minuman herbal siap konsumsi.
METODE PENELITIAN
Tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 3
tahap, yaitu : merancang alat pengolahan Pasak Bumi, pembuatan alat
dan pengujian alat pengolah. Alat pengolahan Pasak Bumi yang dirancang
terdiri dari rangka alat, sistem penerus daya, unit penampung bahan
baku, unit penyerbuk dan unit penyalur serbuk (Gambar 2). Perhitungan
efektifitas kinerja alat dilakukan dengan menimbang chip-chip Pasak
Bumi yang akan dijadikan serbuk dan penimbangan sisa chip yang tidak
tersaring pada alat pengolahan. Dani, 2012 menyatakan bahwa efektifitas
kinerja adalah keluaran produk dari mesin produksi dibandingkan dengan
keluaran produk yang direncanakan atau yang diinginkan yang dinyatakan
dalam persentase.
Sistem Penerusan Daya

Unit Penampung
Bahan baku

Unit Pencacah

Unit Penyerbuk

Unit Penyalur Serbuk

Rangka Alat

Serbuk akar Pasak Bumi

Gambar 2. Rancangan alat pengolahan Pasak Bumi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Desain dan Prototipe Alat
Alat pengolahan Pasak Bumi didesain portable (mesin dapat
diletakkan pada lokasi mana saja) dan prototipe alat dapat dilihat pada
Gambar 3. Bahan baku alat pengolahan Pasak Bumi adalah bahan logam
yang aman untuk pengolahan suatu bahan yang dikonsumsi oleh manusia,
misalnya makanan, minuman atau obat-obatan (istilah umumnya food
grade material) yaitu bahan baja stainless steel. Sedangkan bahan rangka
mesin dari bahan baja biasa.
Food grade material adalah satu istilah untuk menjelaskan suatu
bahan/golongan material yang ketika bersentuhan dengan makanan atau
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dekat disekitar makanan, tidak akan mencemari/ mengkontaminasi
makanan tersebut dengan zat-zat berbahaya/ beracun, sesuai dengan
batasan-batasan yang diatur oleh FDA (Food and Drug Adminstration di
Amerika) seperti BPOM (Badan Pengawasan Obat & Makanan di
Indonesia), FSIS (Food Safety & Inspection Service), ASTM (American
Society for Testing and Materials). Food grade metal adalah bahan logam
yang layak digunakan untuk alat perlengkapan makanan/ minuman,
mesin pengolah makanan/ minuman dan lain-lain. Bahan Logam tersebut
tidak akan memindahkan, mengkontaminasi atau mencemari makanan/
minuman dengan zat-zat kimia logamnya, seperti perubahan warna, rasa
dan bau. Contoh logam seperti emas, perak, baja tahan karat/ stainless
steel (SS314, SS316), nikel, Aluminium, dan lain-lain (Suriyanto, 2013).
Baja tahan karat/ stainless steel (dikenal juga sebagai inox steel
dan juga sebagai CRES = Corrosion-Resistant Steel) merupakan baja
paduan yang mengandung setidaknya 10,5% kromium (Cr) untuk
mencegah proses korosi (pengkaratan logam). Kemampuan tahan karat
diperoleh dari reaksi kromium dengan oksigen di udara atau air dengan
membentuk suatu lapisan permukaan oksida kromium (Cr2O3), dimana
lapisan permukaan ini berkarakter kuat, sangat tipis & tidak terlihat
secara kasat mata, menghalangi proses oksidasi besi (iron oxide/Fe2O3).
Kandungan unsur lainnya pada stainless steel adalah karbon (C), nikel
(Ni), molybdenum (Mo), Niobium (Nb) dan lain-lain (Suriyanto, 2013).

(a)
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(c)

(d)

Gambar 3. Desain alat pengolahan akar Pasak Bumi (tampak dari depan (a) dan
tampak dari samping (b)) dan prototipe alat (tampak dari depan (c)
dan tampak dari samping (d)).

Beberapa alasan perlunya penggunaan plat stainless steel food
grade pada alat pengolah makanan dan minuman (Munir, 2013), yaitu: 1)
untuk menghindari kontaminasi kimia baja terhadap produk makanan.
Dengan stainless steel, maka hampir tidak ada kontaminasi bahan kimia
logam terhadap produk olahan makanan, seperti perubahan warna dan
rasa; 2) mudah dibersihkan, anti korosif, dan tahan terhadap bakteri.
Pada hi-grade stainless steel mudah dibersihkan dari kontaminasi luar
karena memiliki permukaan yang halus. Sifat keras dan ketahanan baja
tahan karat juga memberikan dampak positif saat proses pembersihan
komponen dilakukan. Ketahanan terhadap korosi yang tinggi
memudahkan pengguna dapat membersihkan dengan pembersih dan
disinfektan yang tergolong korosif; 3) sifat mekanik yang cukup baik
secara keseluruhan. Kekuatan, ketahanan, dan ketahanan abrasi yang
tinggi pada baja tahan karat (stainless steel) dalam penggunaan untuk
aplikasi di industri makanan dan minuman.
B. Bagian-bagian Alat Pengolahan Pasak Bumi
Alat pengolahan Pasak Bumi meliputi 9 bagian disajikan pada
Gambar 4, yaitu : 1) Unit pemasukan cacahan akar; 2) Plat buka/ tutup;
3) Pisau penghancur cacahan akar; 4) Unit penyerbuk; 5) Saringan; 6)
Rangka, penutup rangka dan pengunci antara rangka dan penutup alat
pengolahan; 7) Unit keluarnya serbuk; 8) Pully, V belt dan motor listrik
dan 9) Rangka mesin.
Unit pemasukan cacahan akar Pasak Bumi berbentuk corong
segiempat dengan lebar 25 cm dan panjang 25 cm (Gambar 4a). Unit ini
dapat memuat cacahan akar Pasak Bumi sebanyak +5 kg. Fungsi unit ini
adalah sebagai tempat tampung cacahan akar Pasak Bumi sebelum
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pengolahan. Plat buka/tutup unit pemasukan akar Pasak Bumi (Gambar
4b) berukuran 7 cm x 12 cm. Fungsi plat ini adalah menutup unit
pemasukan bahan baku saat sebelum pengolahan sehingga dapat
memaksimalkan tampungan unit dan membuka unit pemasukan bahan
baku saat akan dilakukan pengolahan. Pisau penghancur (Gambar 4c)
berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 mata pisau. Mata pisau memiliki
panjang 2 cm, lebar 2 cm dan tebal 1 mm. Fungsi dari pisau ini adalah
mencacah akar Pasak Bumi menjadi ukuran-ukuran kasar yang lebih kecil.
Unit penyerbuk akar Pasak Bumi (Gambar 4d) berbentuk balok
yang berukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm dan tebal 1 cm dengan jumlah
15. Balok-balok baja ini terletak pada lempeng yang berdiameter 18 cm.
Fungsi dari gigi ini adalah untuk menumbuk cacahan-cacahan kasar dari
pisau pencacah menjadi serbuk akar Pasak Bumi. Saringan (Gambar 4e)
berbentuk lingkaran dengan diameter 19 cm.Ukuran mess saringan adalah
40. Fungsi saringan ini adalah untuk mendapatkan serbuk akar Pasak Bumi
yang berukuran mess 40. Rangka, penutup rangka dan pengunci antara
rangka dan penutup alat pengolahan dapat dilihat pada Gambar 4f.
Rangka alat dan penutup rangka berbentuk lingkaran dengan diameter 27
cm. Rangka ini berfungsi sebagai tempat operasionalnya pisau dan
saringan, sedangkan tutup rangka berfungsi sebagai tempat terletaknya
unit penyerbuk. Pengunci antara rangka dan penutup rangka berfungsi
untuk merekatkan rangka dan penutup rangka sehingga melancarkan
proses yang terjadi di dalamnya.
Unit keluarnya serbuk akar Pasak Bumi (Gambar 4g) berbentuk
corong segiempat dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 7,5 cm dan tinggi
14 cm. Unit ini berfungsi sebagai tempat keluarnya serbuk akar Pasak
Bumi hasil pengolahan. Pully, V belt dan motor listrik (Gambar 4h) adalah
bagian penggerak alat pengolahan akar Pasak Bumi. Pully yang digunakan
ada 2 yaitu pully 1 berdiameter 6,5 cm dan pully ke-2 berdiameter 13
cm. V belt berupa karet dengan tebal 1 cm dan memiliki ukuran keliling
125 cm. Daya motor listrik yang dipilih adalah yang dapat dimanfaatkan
oleh industri skala rumah tangga yaitu 1 HP, 220 V, 50 Hz dengan putaran
2880 Rpm. Rangka mesin (Gambar 4i) digunakan untuk meletakkan alat
pengolahan akar Pasak Bumi dan motor listik. Rangka ini memiliki tinggi
59 cm dan 10 cm, lebar 12 cm dan 30 cm, panjang 31 cm dan 40,5 cm.

(a)
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(d)

(g)

(f)

(e)

(h)

(i)

Gambar 4. Bagian-bagian alat pengolahan Pasak Bumi (unit pemasukan cacahan
akar (a), plat buka/tutup (b), pisau penghancur cacahan akar (c), unit
penyerbuk (d), saringan (e), rangka, penutup rangka dan pengunci
antara rangka dan penutup alat pengolahan (f), unit keluarnya serbuk
(g), pully, V belt dan motor listrik (h) dan rangka mesin (i)).

C. Prosedur Kerja Alat Pengolahan Pasak Bumi
Alat Pengolahan Pasak Bumi ini digunakan untuk mengolah produk
primer akar Pasak Bumi menjadi produk sekunder berupa serbuk. Hasil
uji coba alat ini memiliki kemampuan 100 g/5 menit. Prosedur kerja alat
pengolahan akar Pasak Bumi disajikan pada Gambar 5 adalah sebagai
berikut : 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.
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Cacahan akar
Pasak Bumi

Cacahan akar
dimasukan pada unit
pemasukan bahan baku

Flat buka/tutup digeser
ke arah luar agar
cacahan akar masuk ke
unit pengolahan

Unit pengolahan (pisau penghancur,
unit penyerbuk dan saringan)
berputar siap untuk menghancurkan
cacahan akar dan menyaring serbuk
akar dengan mess 40

Serbuk akar Pasak Bumi

Serbuk keluar melewati unit keluarnya
serbuk dan ditampung

Gambar 5. Prosedur kerja alat pengolahan Pasak Bumi.

Perhitungan efektifitas kinerja alat pengolahan Pasak Bumi
disajikan pada Tabel 1. Dari lima sampel yang diuji menunjukan bahwa
efektifitas kinerja alat pengolahan Pasak Bumi berkisar antara 97%
sampai 98% dengan sisa chip-chip yang tidak lewat saringan berkisar
antara 2 sampai 5 g. Sisa-sisa potongan chip ini disebabkan oleh
tersangkutnya bahan tersebut di belakang mata pisau atau terletak pada
sambungan flat saringan. Kinerja alat ini telah memenuhi standar
efektifitas kinerja mesin menurut standar JIPM. Dani, 2012 menyatakan
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bahwa standar nilai rasio efektifitas kinerja menurut standar institute
perawatan Jepang (JIPM) adalah 95% atau lebih.
Tabel 1. Efektifitas kinerja alat pengolahan Pasak Bumi.
Sampel Berat chip (g)
Berat serbuk
Sisa (g)
Efektifitas kinerja
(g)
(%)
1.
250,03
245,23
4,80
98,08
2.
250,04
245,00
5,04
97,98
3.
250,05
244,97
5,08
97,97
4.
250,02
247,24
2,77
98,89
5.
250,06
247,28
2,77
98,89
Sumber : diolah dari data primer.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Alat pengolahan Pasak Bumi didesain portable, bahan food grade
material (aman untuk pengolahan makanan, minuman atau obat-obatan),
stainless steel, tahan karat, dapat dimanfaatkan oleh industri skala
rumah tangga dengan motor listrik 1 HP, 220 V, memiliki bak penampung
bahan baku yang muat sampai 5 Kg dan mudah dalam peroperasiannya.
Alat ini memiliki kemampuan 100 g/5 menit dengan efektifitas kinerja
alat berkisar antara 97% sampai 98%.
B. Saran
Penggunaan mess saringan ukuran 40 pada alat pengolahan Pasak
Bumi ini ditujukan untuk pembuatan teh dan bedak dingin Pasak Bumi,
sehingga perlu penambahan alat saringan dengan ukuran lainnya untuk
pengembangan penggunaan yang lainnya. Alat pengolahan Pasak Bumi ini
belum dilengkapi dengan tempat penampungan serbuk, maka perlu
dibuatkan kantung dari kain untuk hal tersebut.
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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
produksi 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 tinggi dari jenis Dipterocarpus grandiflorus Blco
(Blco). Hasil penelitian menunjukkan bahwa D.grandiflorus Blco (Blco)
mempunyai potensi yang besar sebagai HHBK dari hutan penelitian Labanan.
Jumlah pohon yang telah disadap sebanyak 21 pohon dan telah dibuat 42 lubang
sadap dengan teknik pahatan dan koakan. Jumlah volume minyak yang dihasilkan
sebanyak 53.494,19 ml atau 53,49 liter. Produksi minyak yang terbanyak untuk
teknik pahatan adalah pohon nomor 19 sebanyak 5.053,88ml setara 5,05 liter
dan teknik koakan pohon nomor 15 mencapai 4.522,27 ml. setara 4,52 liter.
Teknik penyadapan yang baik adalah koakan yang menggunakan kapak dengan
jumlah minyak sebesar 30.672,69 ml atau 30,67 liter. Hasil ini diharapkan dapat
memberikan informasi tentang teknik penyadapan minyak keruing yang dapat
digunakan pada skala operasional di lapangan, khususnya dalam memproduksi
minyak keruing dikemudian hari.
Kata kunci: minyak keruing, HHBK, teknik penyadapan, koakan, pahatan

PENDAHULUAN
Shi, dkk. (2014) menyebutkan bahwa jenis Dipterokarpa
mendominasi hutan hujan tropis di Asia yang memiliki fungsi ekologis
yang besar. Jenis Dipterokarpa (Shorea, Dipterocarpus, Hopea) yang
membentuk suatu tegakan/ hutan yang khas dapat menghasilkan HHBK
diantaranya berupa jasa rekreasi (Hussein, 2014). Selain tersebut HHBK
yang dihasilkan dapat berupa minyak keruing dengan nama ilmiah
oleoresin merupakan resin cair, berbau harum, lengket dan berminyak.
Minyak keruing dari beberapa jenis Dipterocarpus sudah sejak lama
diperdagangkan karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat,
aromatik, pelapis tahan air dan tinta litografis (Yulita, 2002). Keruing
memiliki beberapa kegunaan farmakologi, misalnya beberapa macam
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quinon dapat diisolasi dari bagian kayu tersebut yang berfungsi sebagai
anti oksidan terhadap radikal bebas (Yang, et al., 2013). Damar keruing
ini banyak digunakan untuk penyambungan bagian kayu pada perahu
setelah dicampur minak kayu putih, untuk melabur permukaan kayu agar
tahan terhadap cuaca dan kedap air, untuk obor dan untuk obat-obatan
seperti obat lepra, bisul gonore dan penyakit kulit lainnya (Kartawinata,
1983). Selain itu minyak keruing digunakan pula sebagai pernis ruangan
dan bahan obat-obatan antara lain sebagai dis-infectant, laxative,
diuretic, stimulant ringan dan analgesic liniments.
Rostiwati dkk. (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 minyak keruing
dilakukan melalui penyadapan dengan membuat lubang pada batang dan
kemudian dilakukan pembakaran untuk merangsang keluarnya resin.
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terutama minyak keruing di
wilayah Kalimantan khususnya di hutan penelitian Labanan belum banyak
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik penyadapan
yang tepat untuk menghasilkan volume minyak keruing yang mempunyai
produktivitas yang tinggi. Hasil ini diharapkan memberikan informasi
teknik penyadapan minyak keruing yang tepat untuk dapat digunakan
secara operasional di lapangan.
METODOLOGI
A. Lokasi Penelitian
Di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan
berdasarkan SK Menhut Nomor SK 121/Menhut-II/2007 dengan luas
kawasan sebesar 7.900 ha, 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 dkk. (2012) sedikitnya
terdapat 5 jenis pohon yang menghasilkan minyak keruing yaitu
D.grandiflorus, D.confertus, D.verrucosus, D.cornutus dan
D.gracilis. Kondisi ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan
penyadapan minyak keruing. 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. Berdasarkan klasifikasi
iklim Schmidt dan Fergusson (1951) KHDTK Labanan dan sekitarnya
termasuk dalam type iklim B dengan nilai Q = 14,3% - 33,3%. Sesuai
dengan kondisi curah hujannya, lokasi penelitian dapat digolongkan
menjadi daerah yang lembab (curah hujan 1.500 – 3.000 mm/th).
Terdapat dua musim yaitu musim kemarau yang dimulai bulan Juni –
Oktober dan musim hujan mulai November – Mei. Meskipun musim
kemarau, curah hujan relatif masih tinggi (di atas 100 mm).
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B. Bahan dan Peralatan
Bahan yang menjadi objek penelitian ini adalah pohon keruing
dari jenis D.grandiflorus yang mempunyai ukuran diameter minimal
40 cm, sedangkan peralatan yang digunakan pada penelitian ini
meliputi pahat dan kapak untuk membuat lubang, jerigen 5 dan 20
liter, botol aqua ukuran 1.5 liter untuk menampung minyak yang
keluar dari sadapan, GPS, kompas, phiband, semprotan pistol gas,
obor dari minyak tanah, haga, korek api, cat, kuas, seng aluminium,
terpal untuk menutup lubang sadapan, kamera, timbangan digital
dan gelas ukur
C. Prosedur Penelitian
Penyadapan dilakukan dengan 2 cara, yaitu : koakan yang
menggunakan kapak dan pemahatan menggunakan pahat. Koakan
dan pemahatan dilakukan pada bagian batang yang rata, lubang
dibuat dengan ukuran lebar lubang 25 – 30cm, tinggi lubang 15-20 cm
dan kedalaman lubang 10-20 cm dengan Koakan dan dipahat
membentuk sudut 45°. Dalam 1 batang pohon dibuat 2 lubang yaitu
1 koakan dan 1 pahatan dengan prosedur kegiatan sebagai berikut:
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.
3). Pembuatan lubang koakan dan dipahat, pada pohon yang
berdiameter > 40 cm dan keatas pada ketinggian 1,30 meter di
atas permukaan tanah
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
D. Analisis Data
Data yang diperoleh dari lapangan dibuat tabulasi dan
kemudian dibedakan masing-masing teknik penyadapan untuk
mengetahui teknik yang terbaik dengan hasil sadapan yang baik pula.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil inventarisasi tegakan yang telah dilakukan jenis
D.grandiflorus tercatat sebanyak 21 pohon dengan diameter pohon di
antara 40,0 - 83,0 cm. Jenis ini banyak terdapat di daerah perbukitan
dengan cara hidup yang tersebar dan terkadang mengelompok. Buah dari
jenis ini berukuran besar, berbentuk seperti buah belimbing, sehingga
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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. Newman, dkk (1999),
menyebutkan bahwa jenis keruing banyak tumbuh pada hutan dataran
rendah dan perbukitan pada ketinggian di bawah 600 m dpl. Lebih jauh
Saridan, dkk. (2011) menyebutkan bahwa jenis-jenis keruing banyak
terdapat dan tumbuh di daerah yang sangat curam yang umumnya dari
jenis D.grandiflorus, D. confertus, D. verrucosus, dan D.stellatus ssp.
parvus. Pada daerah yang agak curam sampai curam yaitu Dipterocarpus
confertus, D. stellatus ssp. parvus, dan D. verrucosus. Sedangkan pada
daerah yang datar sampai landai yaitu D.stellatus ssp. parvus. Dari 21
pohon telah dibuat sebanyak 42 lubang sadapan yang meliputi teknik
menggunakan pahat dan koakan dengan menggunakan kapak. Jumlah
minyak yang dihasilkan sebanyak 53.494,19 ml atau 53,49 liter yang
terbagi menjadi 22.821,50 ml atau 22,82 liter hasil teknik pahatan dan
30.672,69 ml atau 30,67 liter teknik koakan, seperti tertera pada
Lampiran 1. 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 yang silendris serta faktor hujan. Nainggolan (2015)
menyebutkan pemungutan minyak keruing dilakukan pada saat musim
hujan (Nopember- Januari), dimana produksi minyak banyak dihasilkan.
Dari 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 poripori kayu yang kemungkinan berpengaruh terhadap hasil sadap yang
diperoleh, selain tersebut juga faktor iklim yaitu kemarau
berkepanjangan sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi minyak
keruing. Produksi penyadapan mengunakan pahat berkisar antara 58,79
ml (P29) – 5.053,88 ml (P19) dan untuk koakan menggunakan kapak
berkisar 35,86 ml (P29) – 4.522,27 ml (15). Pohon yang menghasilkan
minyak terbanyak baik pahatan dan koakan adalah pohon 19 dengan
diameter 56,6 cm dengan produksi minyak sebesar 6.573,66 ml atau 6,57
liter dan terkecil yaitu pohon nomor 29 dengan diameter 68,0 cm
sebanyak 94,65 ml atau 95 liter. Hal ini disebabkan karena pohon nomor
19 mempunyai bentuk batang yang silendris dengan bebas cabang yang
tinggi dan berada pada kondisi tegakan disekitarnya banyak terbuka
disebabkan kebakaran hutan, sehingga 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 mengerucut serta bentuk banir menyebar tidak
merata. Dilihat dari teknik penyadapan yang digunakan, koakan yang
menggunakan kapak memperoleh produksi minyak yang lebih banyak
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dibandingkan pahatan, secara keseluruhan teknik koakan yang dihasilkan
sebesar 30.672,69 ml atau setara 30,67 liter dan pahatan sebesar
22.821,50 ml atau setara 22,82 liter. Hasil penyadapan minyak keruing
yang diperoleh ini sangat sedikit jumlahnya, hal disebabkan oleh faktor
iklim, dimana kegiatan penyadapan yang telah dilakukan pada saat
musim kemarau (Agustus- Nopember 2015). Hasil ini jauh lebih kecil
dibandingkan hasil kegiatan yang dilakukan Rostiawati dkk. (2013)
menyebutkan produksi resin dari keruing di Kabupaten Aceh Selatan
berkisar 20 - 25 liter per 3 hari pada diameter pohon 70-80 cm. Pada
priode panen pertama sampai ketiga dan pada bulan terakhir produksi
hanya mencapai 5-6 liter per tiga hari panen.
Berdasarkan pembagian kelas diameter pohon produksi minyak
keruing lebih banyak dihasilkan pada kelas diameter yang lebih besar
yaitu 70 cm keatas dibandingkan diameter yang lebih kecil seperti tertera
pada Gambar 1.
2500.00

Volume (ml)

2000.00
1500.00
1000.00

pahatan

500.00

koakan

0.00
40- 49.9 50- 59.9 60- 69.9 70- 79.9 80-89.9
cm
cm
cm
cm
cm

Kelas Diameter
Gambar 1. Jumlah minyak yang dihasilkan berdasarkan kelas diameter
dengan teknik pahatan dan koakan di KHDTK Labanan
Berau,Kalimantan Timur.
Pada Gambar 1, teknik koakan memiliki kecenderungan untuk
memproduksi minyak keruing yang semakin meningkat dari kelas
diameter 70 cm keatas, dibandingkan teknik pahatan. Jumlah minyak
yang dihasilkan dari teknik koakan sebanyak 33.266,61 ml atau 33,27 liter
dan teknik pahatan secara keseluruhan sebanyak 26.174,69 ml atau 26,18
liter. Rata-rata minyak keruing yang dihasil dari kedua teknik tersebut
sebanyak 2.830 liter per pohon. Produksi minyak keruing dengan teknik
pahatan tertinggi pada kelas diameter 50 - 59,9 cm dengan rata-rata
sebesar 1802,42 ml dan terendah pada kelas diameter 70 – 79,9 cm, ratarata sebesar 557,36 ml. Sedangkan teknik koakan cenderung meningkat,
produksi tertinggi pada kelas diameter 80 – 89,9 cm rata-rata sebesar
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2.023,91 ml dan terendah pada kelas diameter 60 – 69,9 cm, rata-rata
sebesar 1.243,35 ml. Kelebihan teknik koakan adalah waktu yang
digunakan untuk membuat 1 lubang lebih cepat dan penutupan
permukaan pori-pori kayu yang diperoleh lebih banyak sehingga hasil
sadapan meningkat.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
 Umumnya jenis D.grandiflorus Blco (Blco), cara hidupnya
mengelompok pada areal yang datar dan kadang tersebar di punggung
bukit pada ketinggian antara 118 – 170 m dpl. Jenis ini mempunyai
buah yang sangat besar bentuknya menyerupai belimbing, sehingga
sangat sulit bagi jenis tersebut berkembangbiak di tempat yang jauh
dari pohon induknya.
 Teknik penyadapan dengan cara koakan mempunyai hasil produksi
yang lebih banyak dan ada kecenderungan produksinya meningkat
pada kelas diameter 70 cm keatas. Rata-rata produksi volume dengan
teknik koakan kelas diameter 70 – 79,9 cm sebesar 1.953,97 ml setara
1,95 liter dan kelas diameter 80 -89,9 cm dengan rata-rata volume
sebesar 2.023,91 ml setara 2,02 liter. Sedangkan teknik dengan
pahatan pada kelas diameter 70 – 79,9 cm, rata-rata produksi volume
sebesar 557,36 ml setara 0,56 liter dan kelas diameter 80 - 89,9 cm
dengan rata-rata produksi volume sebesar 1.215,47 ml setara 1,22
liter.
 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 dihasilkan tidak banyak terbuang. Untuk
mendapakan hasil yang baik diperlukan kombinasi perlakuan koakan
dan pahatan, agar permukaan yang dihasilkan lebih rapi dan produksi
minyak lebih banyak.
B. Saran
Untuk mendapatkan produksi minyak keruing dengan volume
lebih banyak diperlukan waktu yang lebih lama, agar dapat
memaksimalkan perlakuan teknik penyadapan. 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.

106

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

DAFTAR PUSTAKA
Hussein, M. K. 2014. Recreational Forest Landscape Development: a
Strategy for Managing Forest Resources in Sustainable Manner in
Malaysia. Journal of International Scientific Publications: Ecology
and Safety. Vol. 8. Hal. 31-43.
Kartawinata, K. 1983. Jenis- keruing. Lembaga biologi Nasional- Lipi.
Bogor.
Nainggolan, S. 2015. Potensi ekonomi pemanfaatan keruing sebagai
penghasil kayu dan minyak. Tesis Sarjana Program Studi
Kehutanan Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara.
Tidak diterbitkan.
Newman, M.F., P.F. Burgess dan T.C. Whitmore. 1999. Pedoman
identifikasi pohon-pohon Dipterocarpaceae Pulau Kalimantan.
PROSEA Indonesia. Bogor.
Ngatiman., A. Saridan., Armansah., A. Supriyanto dan M. Budiono. 2012.
Ekplorasi sebaran dan potensi dipterokarpa penghasil tengkawang
dan minyak keruing. Laporan Hasil Penelitian. Balai Besar
Penelitian Dipterokarpa Samarinda. Tidak Diterbitkan.
Rostiawati, T., Suryanto., A. Saridan., R. Effendi. 2013. Status
pemenfaatan pohon penghasil minyak keruing Dipterocarpus spp,
di Kabupaten Aceh Selatan. Prosiding seminar Nasional Tumbuhan
Obat Indonesia ke 44. Palembang.
Saridan, A., A. Kholik dan T. Rostiwati. 2011. Potensi dan Sebaran Spesies
Pohon Penghasil Minyak Keruing di Hutan Penelitian
Labanan,Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian DipterokarpaVol.5
No.1 Th 2011. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda.
Schmidt, F.H dan J. H. A. Ferguson. 1951. Rainfall type based on wet and
dry period ratios for Indonesia With Western New Guenia. Verhan
42. Jawatan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.
Shi, G., F. M. B. Jacques dan H. Li. 2014. Winged Fruits of Shorea
(Dipterocarpaceae) from the Miocene of Southeast China :
Evidence for the Northward Extension of Dipterocarps During the
Mid-Miocene Climatic Optimum. Review of Palaeobotany and
Palynology Journal. Vol. 200. Hal. 97-107.
Yang, W. S., B. H. Lee., S. H. Kim., H. G. Kim., Y. S. Yi., K. M Htwe., Y.
D. Kim., K. D. Yoon., S. Hong., W. S. Lee and J. Y Cho. 2013.
Dipterocarpus tuberculatus ethanol extract Strongly in vitro
107

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

macrophage-mediated Inflamatory Responses and in vivo Acute
Gastritis. Journal of Ethnopharmacology. Vol. 146. No. 3. Hal. 873880. Elsevier.
Yulita, K.S. 2002. Sebuah tinjauan mengenai potensi Dipterocarpus
(Dipterocarpaceae) sebagai tumbuhan obat dan aromatik.
Prosiding Simposium Nasional II Tumbuhan Obat dan Aromatik.
LIPI. Bogor.

108

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

Lampiran 1. Hasil Teknik penyadapan minyak keruing jenis D.grandiflorus
pohon di KHDTK Labanan Berau, Kalimantan Timur.
No.urut

No.Pohon

Jenis pohon

Tenik
penyadapan

Volume (ml)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
538,85

P 12

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

1

Koakan

634,25
1.173,10

Pahatan

2.430.94

Jumlah
2

P 13

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Koakan
Jumlah
3

P 15

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

894,74

Koakan

4.522,27

Jumlah
4

P 16

5.417,01
Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

687,15

Koakan

607,01

Jumlah
5

P 17

1.294,16
Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

933,6

Koakan

1.389,12
2.322,72

Jumlah
6

P 18

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

386,06

Koakan

1.449,42
1.835,48

Jumlah
7

P 19

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

5.053,88

Koakan

1.519,78
6.573,70

Pahatan

1.071,25

Koakan

2.365,58
3.436,83

Jumlah
8

P 20
Jumlah

4.047.81
6.478,75

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco
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9

P 21

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

961,02

Koakan

562,3
1.523,32

Pahatan

374,18

Koakan

2.395,49
2.769,67

Pahatan

2.553,23

Koakan

1.142,32

Jumlah
10

P 22

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
11

P 23

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

3.695,55

Jumlah
12

p 24

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Pahatan

1.076,30

Koakan

1.851,45
2.927,75

Pahatan

2.071,49

Koakan

2.892,07

Pahatan

4.963,56
1.322,26

Koakan

1.794,16

Jumlah
13

P 25

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
14

P 26

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
15

P 27

3.116,42
Pahatan

980,99

Koakan

743,99
1.724,74

Pahatan

740,53

Koakan

1.512,44

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
16

P 28

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
17

P 29

Jumlah
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2.252,97
Pahatan

58,79

Koakan

35,86

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco
94,65
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18

P 30

Pahatan

1.360,41

Koakan

934,22

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
19

P 31

2.294,63
Pahatan

129,41

Koakan

38,94

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
20

P 32

168,35
Pahatan

240,07

Koakan

162,11

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah
21

P 33

402,18
Pahatan

765,26

Koakan

578,41

Dipterocarpus grandiflorus
(Blco) Blco

Jumlah

1.343,67
Total

53.494,19
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IDENTIFIKASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DI HPP BARAT MUARA KAELI:
LANGKAH MENUJU PROSES KEMITRAAN DAN KERJASAMA
Tien Wahyuni
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie, No. 68, Sempaja, Samarinda,
Telp. (0541) 206364, Fax (0541) 742298
e-mail:yunitien@hotmail.com

ABSTRAK
Pesatnya pemanfaatan hutan dan lahan di kawasan Hutan Pendidikan dan
Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, telah memperlihatkan adanya penurunan
kualitas lingkungan. Tingginya laju konversi hutan dan lahan di kawasan HPP
tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet rakyat,
kegiatan eksplotasi minyak dan gas serta budidaya tambak udang, akan dan telah
memicu konflik pemanfaatan sumber daya alam dan lahan antar berbagai
pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi para
pemangku kepentingan lebih detail tentang peran, kepentingan dan
pengaruhnya terhadap kawasan tersebut. Pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan studi dokumen dengan menggunakan analisa
pemangku kepentingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa para pemangku
kepentingan yang secara langsung mempunyai peran dan pengaruh luas dapat
dibagi menjadi empat sub- kelompok utama yaitu mereka yang menyediakan
layanan yang dibutuhkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yaitu
B2P2EHD, KPHP Delta Mahakam dan PIM-BLH; mereka yang terlibat dalam
produksi dan perdagangan minyak dan gas yaitu PT. VICO dan PLN; mereka yang
terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk kelautan yaitu
masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan budidaya tambak
konvensional, kelompak nelayan tangkapan dan kelompok pengolah hasil ikan/
udang, dan yang terlibat dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit yaitu PT.
TSBd an PT.MBU dan karet rakyat serta beberapa kelompok pemangku
kepentingan sekunder dan kunci. Dampak dari penelitian ini adalah menyediakan
masukan dan rekomendasi bagi tata kelola HPP Barat Muara Kaeli yang lebih
baik.
Kata kunci: Pemangku kepentingan, tata
kerjasama

kelola kawasan, kemitraan dan

PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam perjalanan perkembangan pengelolaan KHDTK (Kawasan
Hutan Dengan Tujuan Khusus) dan HPP (Hutan Pendidikan dan
Penelitian) di beberapa daerah serta didukung oleh beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa eksistensi KHDTK dan HPP tersebut
mengalami tekanan dan konflik yang cukup serius (Wiati, 2005; Sumanto
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dan Sujatmoko 2008; BPTSTH, 2013; Wakka, 2014). Aktivitas
pengelolaan yang berkembang tiap tahun dibarengi dengan
perkembangan tuntutan para pihak atau pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam rangkaian pengelolaan wilayah, menyebabkan
determinasi yang tinggi terhadap KHDTK dan HPP. Secara umum, konteks
permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK dan HPP di
beberapa lokasi tersebut adalah pemanfaatan lahan yang menjurus
kepada penguasaan dan klaim lahan oleh pihak yang berkepentingan.
Hal ini terlihat dari beberapa bentuk kegiatan pemanfaatan areal di
beberapa KHDTK
dan HPP yang bertentangan dengan tujuan
pengelolaan KHDTK dan HPP seperti okupasi dan perambahan lahan
(untuk berkebun, kapling perumahan dan sertifikasi lahan), penebangan
kayu secara illegal dan penggembalaan ternak. Kegiatan-kegiatan
tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penelitian serta
menyebabkan rusaknya ekosistem hutan yang disertai dengan
dampaknya baik bagi KHDTK dan HPP itu sendiri maupun masyarakat di
sekitarnya.
Secara umum kawasan KHDTK dan HPP merupakan bagian dari
kawasan KPH yang memiliki luas lebih kecil dari luas sebuah KPH, tetapi
masih tetap memiliki potensi benturan dan gangguan terhadap
permasalahan tenurial dan penguasaan lahan. Sehingga kebijakan
penetapannya serta kebijakan membangun dan mengelola KHDTK juga
harus mempertimbangakan dan memperhatikan permasalahan tenurial
dan penguasaan lahan sebagai kejelasan potensi konflik atau akar
masalah dan analisa para pihak yang akan mengelola sumber daya hutan
serta lembaga yang mengatur perlu dipahami.
Kawasan HPP Barat Muara Kaeli menjadi penting karena
hamparannya yang cukup luas dengan potensi perikanan dan kelautan
serta kandungan minyak bumi dan gas bumi, dan kepariwisataan serta
potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pesatnya pemanfaatan kawasan
ini telah memperlihatkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang
serius, dengan tingginya laju konversi hutan dan lahan menjadi lahan bagi
peruntukkan lainnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi berupa
hilangnya hutan mangrove di wilayah pesisir serta terjadinya sedimentasi
di muara sungai dan anak sungai berdampak pada erosi (abrasi pantai),
instrusi air laut, menurunnya kualitas perairan, menurunnya
produktivitas tambak udang serta menurunnya potensi alam (migas).
Beberapa tahun terakhir, kawasan ini mengalami berbagai
tekanan, selain karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat
disekitar hutan mangrove dan juga karena pembangunan yang
memanfaatkan areal hutan, mengakibatkan terjadinya perubahan hutan
mangrove
bahkan
ada
kemungkinan
hilangnya
ekosistem
tersebut.Konversi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit, karet
dan tambak juga telah memicu konflik pemanfaatan sumber daya dan
lahan antara berbagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan
kawasan tersebut. Krisis ekonomi dunia tahun 1997, menyebabkan
meningkatnya harga udang sehingga mendorong masyarakat terus
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membuka hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan (BAPPEDA,
2010).
Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dalam kerangka
pengelolaan kawasan HPP Barat Muara Kaeli membutuhkan identifikasi
para pihak yang terkait secara lebih detil. Identifikasi para pihak lebih
detil menjadi penting agar dapat meletakkan posisi dan peran masingmasing pihak secara lebih lengkap dalam rangka pelaksanaan kemitraan
dan kerjasama. Melalui identifikasi para pihak akan tergambar
kepentingan setiap para pihak yang berdampak positif atau negatif
terhadappengelolaan HPP Barat Muara Kaeli.
B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan
para pihak (stakeholders) secara lebih detil berdasarkan kepentingannya
(interest), serta menguraikan posisi dan peran yang dapat dilakukan
dalam pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli. Penelitian ini diharapkan
menjadi bahan pertimbangan dalam mengelola kawasan hutan dan
sumber daya alamnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di HPP Barat Muara Kaeli di Kabupaten
Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan pada
tahun 2016.

A.

Gambar 1. Lokasi Penelitian
115

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

B. Pengumpulan Data

Data dan informasi penelitian terdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer terdiri dari tugas pokok dan kewenangan,
hubungan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Teknik
pengumpulan data primer dilakukan melalui:
1. Wawancara, dilakukan secara semi terstruktur dan berpedoman pada
daftar topik yang telah disusun sebelumnya. Penentuan para pemangku
kepentingan sebagai responden dilakukan melalui metode purposive
sampling dan snowball sampling.
2. Pengamatan/observasi lapangan, dimaksudkan untuk mengetahui dan
mempelajari secara mendalam dan sekaligus memverifikasi atau cek
silang tentang isu-isu atau permasalahan yang menjadi fokus
penelitian.
3. Studi dokumen, data sekunder yang merupakan pendukung dalam
bahasan penelitian dilakukan melalui pengumpulan dokumen dan
literatur yang berkaitan dengan peran dan kepentingan para pemangku
kepentingan dan tata kelola HPP Barat Muara Kaeli.
C. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis pemangku kepentingan
secara kualitatif yang diterapkan untuk mengungkapkan kepentingan,
peranan dan pengaruh para pemangku kepentingan dalam tata kelola
kawasan hutan dan lahan di HPP Barat Muara Kaeli (Reed et al. 2009).
Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan cara: (1)
mengidentifikasi para pemangku kepentingan, (2) mengelompokkan dan
mengkategorikan para pemangku kepentingan, dan (3) menggambarkan
hubungan antara para pemangku kepentingan. Analisis pemangku
kepentingan dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan
pengaruh para pemangku kepentingan. Penyusunan matriks berdasarkan
deskripsi pertanyaan responden yang dinyatakan dalam skoring dan
didasarkan atas pertanyaan yang digunakan dalam mengukur tingkat
kepentingan, peranan dan pengaruh para pemangku kepentingan.
Hasilnya berupa matriks yang terdiri dari empat kuadran, sebagai
subjects, key players, crowd, dan context setters. Subjects memiliki
kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun
mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada.
Key player merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena
mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap
pengembangan suatu proyek. Context setter memiliki pengaruh yang
tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan
untuk dipantau. Crowd merupakan pemangku kepentingan yang memiliki
sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal
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ini menjadi pertimbangan
pengambilan keputusan.

untuk

mengikut

sertakannya

dalam

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum HPP Barat Muara Kaeli
Kawasan HPP Barat Muara Kaeli secara geografis terletak antara
0 29’34” – 0023’05” LS dan 117019’40” – 117025’32” BT yang memiliki luas
8.850 ha. Secara administrasi pemerintahan berada di dalam 2
kecamatan, yaitu: Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak,
Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Memperhatikan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.674/Menhut-II/2011 tanggal 1
Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Propinsi
Kalimantan Timur, maka Kawasan HPP Barat Muara Kaeli termasuk di
dalam wilayah kerja KPHP Delta Mahakam (DM).Sejarah kawasan HPP ini
tidak terlepas dari kawasan DM yang terdiri dari beberapa pulau yang
terbentuk akibat adanya endapan di muara Sungai Mahakam dengan Selat
Makassar. Kawasan DM termasuk wilayah perairan memiliki luas sekitar
150.000 ha, sedangkan luas wilayah daratan ±100.000 ha (KPHP Delta
Mahakam, 2015).
0

HPP Barat Muara Kaeli ditetapkan berdasarkan SK. Menteri
Kehutanan No.SK.66/Menhut-II/2012 yang memerintahkan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk melaksanakan
pengelolaan kawasan HPP tersebut. Selanjutnya berdasarkan SK. Menteri
Kehutanan No.SK. 34/VII-SET/2014, dilakukan penunjukkan institusi atau
lembaga sebagai pihak pengelola maka kawasan HPP ini menjadi
tanggung jawab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem
Hutan Dipterokarpa (KLHK, 2014).
Kerusakan yang terjadi di kawasan HPP Barat Muara Kaeli karena
aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi, pembukaan areal hutan
mangrove
untuk
pertambakan,
perkebunandan
pertambahan
pembangunan pemukiman. Kondisi luas penutupan lahan di HPP Barat
Muara Kaeli berdasarkanhasil pencitraan satelit dari Quickbird tahun
2015 diuraikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Luasan Tutupan Lahan HPP Barat Muara Kaeli Tahun 2015
LUAS
No
DESKRIPSI
Ha
%
1
Belukar
576.60
6.5
2
Pemboran
213.31
2.4
3
Hutan Kerangas
481.33
5.4
4
Hutan Sekunder Muda
529.58
6.0
5
Jalan
410.16
4.6
6
Perkebunan Karet Rakyat
397.11
4.5
7
Perkebunan Kelapa Sawit
2,171.79
24.6
8
Ladang
294.74
3.3
9
Lahan Terbuka
488.50
5.5
10
Nipah
2,589.05
29.3
11
Pemukiman
0.44
0.0
12
Satellite 1
44.10
0.5
13
Satellite 2
31.25
0.4
14
Satellte 4
13.87
0.2
15
Tubuh Air
173.01
2.0
16
Tambang Batubara
3.45
0.0
17
Tambak
420.88
4.8
Grand Total
8,839
100.0
Sumber: RP HPP Barat Muara Kaeli Kab. Kutai Kartanegara, Prov.
Kaltim (B2P2EHD, 2015)

Citra landsat 7 lpath/row 116/60, liputan : 4 September 2015
Citra landsat 8 lpath/row 116/60, liputan : 1 Mei 2015
Permasalahan utama dari pengelolaan kawasan HPP Barat Muara
Kaeli:
a. Konflik pemanfaatan ruang lintas sektoral yang hanya
memperhatikan keuntungan masing-masing sektor. Hal ini terlihat
dari hasil penafsiran Landsat 2015, pembukaan tutupan lahan untuk
perkebunan kelapa sawit telah mencapai 24,6%, tambak 4,8% dan
juga terdapat pembukaan lahan untuk kegiatan tambang minyak, gas
dan batubara.
b. Degradasi hutan di kawasan ini semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya konflik pemanfaatan ruang dan tekanan pertumbuhan
penduduk
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c.
d.

Komunikasi, dialog dan dengan masyarakat dan para pemangku
kepentingan lainnya tidak memadai
Perencanaan pengelolaan kawasan HPP baru akan dilaksanakan

B.

Identifikasi dan Peran Pemangku Kepentingan

Identifikasi dengan menganalisa para pihak dapat membantu
dalam memobilisasi sumberdaya lokal (Rastogi, et al., 2010) serta dapat
membantu dalam memahami konflik penggunaan sumberdaya lahan yang
terjadi (Mushove dan Vogel, 2005).Para pemangku kepentingan atau
biasa disebut stakeholders yang juga menjadi teori dasar mengacu pada
pendapat Reed et al., (2009) yaitu pihak-pihak atau kelompok atau
individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian
dari sasaran dan tujuan organisasi.
Hasil
penelitian
mengidentifikasikan
bahwapemangku
kepentingan yang terlibat dalam pengembangan tata kelola penggunaan
kawasan hutan dan lahan di HPP Barat Muara Kaeli sebanyak 24 pemangku
kepentingan. Para pemangku kepentingan tersebut terbagi lagi menjadi
kelompok yang terlibat secara langsung dan tidak langsung seperti
terlihat pada Tabel2.
Tabel 2. Para Pemangku Kepentingan Terkait Dalam Pengelolaan HPP
Barat Muara Kaeli
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Para Pemangku Kepentingan
(Stakeholders)

Langsung
(Direct)

B2P2EHD
KPHP Delta Mahakam
Balai Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKH) Wilayah IV
Samarinda
Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA) Kaltim;
UPTD Planologi Kehutanan Dinas
Kehutanan Kaltim
Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah XI Samarinda
Balai Wilayah Sungai (BWS)
Kalimantan III Pekerjaan Umum
(PU);
Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas)
Pemerintah desa Saliki, desa
Handil Terusan dan desa Kutai
Lama





Tidak
Langsung
(Indirect)
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10
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Pemerintah Kecamatan Anggana
dan Muara Badak; Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Kehutanan Tingkat
Propinsi dan Kab. Kutai
Kartanegara
Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP), Tingkat Propinsi dan Kab.
Kutai Kartanegara;
Balai Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
(BP3K), Kabupaten Kutai
Kertanegara;
Dinas Pertambangan Tingkat
Propinsi dan Kabupaten
Pusat Informasi Mangrove (PIM)
oleh Badan Lingkungan Hidup
Prop. Kalimantan Timur;
Badan Pengendali Dampak
Lingkungan Daerah (Bapedalda)
Kab. Kukar
PT. Syam Surya Mandiri (PT.SSM)
PT. VICO dan Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Wilayah
Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara (WKTKU)
PT. Tritunggal Sentra Buana
(PT.TSB) dan PT. Mitra Bangga
Utama (PT.MBU)
PT. SKN; PT. Ar; PT. MBI;
PT.RKBM; PT.SMS; PT.TM
Masyarakat sekitar HPP Barat
Muara Kaeli yang berada di 3
desa; Saliki, Handil Terusan dan
Kutai Lama
Kelompok-kelompok Nelayan
Budidaya, Nelayan Tangkap dan
Pengolahan Hasil Laut
Asosiasi Petambak Anggana
(APA)
Forum Kontak (Kelompok
Nelayan, Tambak dan
Parakkang)




















Tabel 2 menunjukkan bahwa dengan adanya pelibatan para
pemangku kepentingan yang terkait langsung diharapkan akan dapat
membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam
pengelolaan kawasan HPP Barat Muara Kaeli.
Dari 24 pemangku kepentingan yang tersebut di atas dibagike
dalam beberapa kelompok yaitu kelompokpemerintah yang terdiri dari
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelompok swasta, kelompok
masyarakat dan kelompok/lembaga masyarakat lainnya. Tabel 3
menyajikan para pemangku kepentingan dalam lima (5) kelompok
tersebut dalam tata kelola HPP Barat Muara Kaeli beserta
kepentingan(interest) dan perannya (function).
Tabel 3. Pemangku kepentingan dalam tata kelola HPP Barat Muara Kaeli
Kelompok
(Groups)
Pemerintah pusat
(Central
government)

Instansi (Institutions)
Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK)
dengan instansiinstansi sebagai
berikut:
1. Balai Besar
Penelitian dan
Pengembangan
Ekosistem Hutan
Dipterokarpa
(B2P2EHD) pengelola
HPP Barat Muara
Kaeli;
2. KPHP Delta
Mahakam;
3. Balai Pemantapan
Kawasan Hutan
(BPKH) Wilayah IV
Samarinda;
4. Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
(BKSDA) Kaltim;
5. UPTD Planologi
Kehutanan Dinas
Kehutanan Kaltim
6. Balai Pengelolaan
Hutan Produksi
(BPHP) Wilayah XI
Samarinda
7. Kementerian
Pekerjaan Umum
(PU); Balai Wilayah
Sungai (BWS)
Kalimantan III
Pekerjaan Umum
(PU);
8. Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral (KESDM)
dengan instansi-

Kepentingan (Interest) dan
peran (function)
1. Melakukan pengelolaan
HPP agar tetap terjaga
fungsinya dan melakukan
kegiatan penelitian dalam
areal Hutan Pendidikan dan
Penelitian (HPP) Barat
Muara Kaeli
2. Melakukan pengelolaan
dan mengawasi kondisi
kawasan dan sumber daya
alam hayati dan
ekosistemnya
3. Melakukan kegiatan
pengukuhan, penunjukan,
penataan batas dan
pemetaan kawasan hutan
4. Melakukan kegiatan
konservasi untuk
mendukung pelestarian
ekosistem dan biodiversitas
di wilayah Kaltim
5. Melakukan kegiatan
pemetaan, penatagunaan
dan pemberian
pertimbangan teknis
kawasan hutan di tingkat
kabupaten
6. Memfasilitasi
operasionalisasi KPH
7. Mengelola segenap
kegiatan dibidang rekayasa
pantai,seperti
pembangunan
infrastruktur,pencegahan
erosi pantai dan lain-lain
8. Memberikan
pertimbangan kepada
Menteri ESDM atas
kebijaksanaannya dalam hal
penyiapan dan penawaran
wilayah kerja serta
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Pemerintah daerah
(Local government)

Swasta (Private
sector)

122

instansi sebagai
berikut:
Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas)
9. Pemerintahan desa
Saliki, desa Handil
Terusan dan desa
Kutai Lama
10. Pemerintah
Kecamatan Muara
Jawa, Anggana dan
Muara Badak;
Pemerintah
Kabupaten Kutai;
11. Dinas Kehutanan
Tingkat Propinsi
dan Kab. Kutai
Kartanegara;
12. Dinas Kelautan dan
Perikanan, Tingkat
Propinsi dan Kab.
Kutai Kartanegara;
13. Balai Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan,
Kabupaten Kutai
Kertanegara;
14. Dinas
Pertambangan
Tingkat Propinsi
dan Kabupaten
15. Pusat Informasi
Mangrove (PIM)
oleh Badan
Lingkungan Hidup
Prop. Kalimantan
Timur;
16. Badan Pengendali
Dampak Lingkungan
Daerah (Bapedalda)
Kab. Kukar
17. PT. Syam Surya
Mandiri (PT.SSM)
18. PT. VICO dan PLN
WKTKU
19. PT. Tritunggal
Sentra Buana
(PT.TSB) dan PT.

melaksanakan
penandatanganan Kontrak
Kerja Sama

9. Menjalankan tugas
administrasi lingkup wilayah
desa
10. Menjalankan tugas
administrasi lingkup wilayah
kecamatan dan secara
administratif, mendapatkan
manfaat dari kegiatankegiatan di wilayah
kecamatan
11. Mengatur pembangunan
kehutanan tingkat propinsi
dan kabupaten
12. Memberikan program
yang bermanfaat langsung
kepada masyarakat
terutama untuk
peningkatan
kesejahteraannya, baik
bantuan langsung sarana
dan prasarana penangkapan
ikan maupun budidaya
perikanan dan fasilias lain
yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
13. Melaksanakan
penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang penyuluhan
pertanian, perikanan
danperikanan dan
kehutanan ditingkat
kecamatan
15/16. Melakukan kegiatan
pemantauan dan pelaporan
kondisi lingkungan di Delta
Mahakam
17. Mendapat manfaat
ekonomi dari kegiatan
pembekuan udang untuk
tujuan ekspor
18. Mendapat manfaat
ekonomi dari kegiatan
pertambangan minyak dan
gas bumi
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Mitra Bangga Utama
(PT.MBU);
20. PT. SKN; PT. Ar; PT.
MBI; PT.RKBM;
PT.SMS; PT.Tm

Masyarakat lokal
(Local people)

Kelompok/lembaga
masyarakat
lainnya/LSM (other
comunity groups)

19. Mendapat manfaat
ekonomi dari kegiatan
perkebunan kelapa sawit.
20. Mendapat manfaat
ekonomi dari kegiatan
pertambangan batubara
21. Masyarakat sekitar  Memiliki minat untuk
HPP Barat Muara
dilibatkan dalam proyek
Kaeli yang berada di
pemerintah dan swasta
3 desa ; Saliki,
 Membutuhkan sumber daya
Handil Terusan dan
alam untuk manfaat secara
Kutai Lama
ekonomi, memelihara
lingkungan alam yang
ramah, tata ruang yang baik
dan menjamin kelestarian
sumber daya hutan
22. Kelompok22. Mendapat manfaat
kelompok Nelayan
ekonomi dari kegiatan
Budidaya, Nelayan
budidaya tambak, kelautan
Tangkap dan
dan pengolahan hasil laut
Pengolahan Hasil
dan tambak
Laut
23/24. Memberikan
23. Asosiasi Petambak
bimbingan dan pembinaan
Anggana (APA)
dalam budidaya udang dan
24. Forum Kontak
keseimbangan lingkungan.
(Kelompok
Nelayan, Tambak
dan Parakkang)

Para pemangku kepentingan yang teridentifikasi di atas yang
secara langsung mempunyai peran dan pengaruh luas dapat dibagi
menjadi empat sub- kelompok utama yaitu mereka yang menyediakan
layanan yang dibutuhkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya yaitu (1) Pemerintah; mereka yang terlibat langsung dalam produksi
dan perdagangan minyak dan gas yaitu (2) perusahaan minyak dan gas;
mereka yang terlibat langsung dalam produksi, perdagangan dan
pengolahan produk kelautan yaitu (3) kelompok nelayan budidaya,
nelayan tangkapan dan pengolah hasil laut;dan mereka yang terlibat
langsung dalam kegiatan perkebunan yaitu (4) perusahaan perkebunan.
B2P2EHD yang diberikan mandat selaku pengelola HPP Barat
Muara Kaeli harus dapat bekerja sama dengan para pemangku
kepentingan tersebut di atas dalam mencapai tujuan pengelolaannya.
Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan, kebutuhan dan
sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik
sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
C. Pemetaan Para Pemangku Kepentingan HPP Barat Muara Kaeli
Para pemangku kepentingan dalam pengelolaan HPP Barat Muara
Kaeli memiliki kepentingan (interest) serta pengaruh (power) yang
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beragam, ada yang bersifat positif dan sejalan dengan tujuan
pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli, ada pula yang bersifat negatif dan
bertentangan dengan tujuan yang akan dicapai. Kepentingan (interest)
dan pengaruh (power) dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan
HPP Barat Muara Kaeli yang beragam perlu dipetakan dengan jelas.
Pemetaan para pemangku kepentingan akan membantu pengelola dalam
pelibatan para pemangku kepentingan tersebut dalam pencapaian tujuan
(Reed et al. 2009).
Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingannya (interest)
maka para pemangku kepentingan dalam pengelolaan HPP Barat Muara
Kaeli dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pemain kunci (key players)
dan pengikut lain (crowd). Peta para pemangku kepentingan dalam
pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pemetaan Pemangku Kepentingan Berdasarkan pengaruh
(power) dan kepentingannya (interest) dalam Pengelolaan
HPP Barat Muara Kaeli
Posisi pengelola HPP Barat Muara Kaeli yang merupakan ujung
tombak pengelolaan hutan pada level tapak memungkinkan untuk
membangun kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak dan
masyarakat setempat. Keberadaan B2P2EHD dan KPH Delta Mahakam
sebagai wakil pemerintah di tingkat tapak diharapkan dapat
meminimalkan ketidaksepadanan informasi, baik sumber daya dan
perilaku masyarakat, melalui kedekatan geografis, sosial dan budaya
sehingga upaya kerjasama dapat dimaksimalkan. Dengan potensi sumber
daya manusia yang dimilikinya juga akan mampu mendayagunakan
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keahliannya dalam proses membangun kerjasama dan kemitraan dengan
berbagai pihak dan juga dalam upaya pendampingan masyarakat.
Keterlibatan berbagai pihak dalam membantu mengatasi berbagai
permasalahan yang terjadi akan sangat membantu pengelolaan kawasan
tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Teridentifikasi jumlah para pemangku kepentingan yang mempunyai
kepentingan di dalam kawasan HPP Barat Muara Kaeli berjumlah 24
dengan tingkat keterkaitan secara langsung dan tidak langsung, yang
dikelompokkan menjadi kelompok pemerintah yang terdiri dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelompok swasta,
kelompok masyarakat dan kelompok/ lembaga masyarakat lainnya.
2. Para pemangku kepentingan yang terkait langsung dan mempunyai
peran yang berpengaruh antara lain B2P2EHD, KPHP Delta Mahakam;
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda;
UPTD Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Kaltim; Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas); Dinas Kehutanan Tingkat Propinsi dan Kab. Kutai
Kartanegara; Pemerintah desa Saliki, Handil Terusan dan Kutai
Lama; Pemerintah Kecamatan Anggana dan Muara Badak;
Pemerintah Kabupaten Kutai; PT. Syam Surya Mandiri (PT.SSM) dan
PT. VICO dan PLN WKTKU.
B. Saran
1. B2P2EHD selaku pengelola HPP Barat Muara Kaeli harus dapat
mengelola segala potensi dan peran yang dapat dilakukan oleh setiap
pemangku kepentingan. Komunikasi dan koordinasi harus dapat
dilakukan dengan baik sehingga tercipta kesamaan persepsi dan
pembagian peran di antara pemangku kepentingan yang ada dalam
mewujudkan tujuan pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli.
2. Adanya kebijakan yang tumpang tindih dalam penggunaan kawasan
hutan dan lahan dalam kawasan HPP Barat Muara Kaeli sehingga
diperlukan analisa kebijakan yang komprehensif dari berbagai
persepsi kepentingan sektoral.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sifat kimia tanah pada
areal pasca tambang batubara PT Indominco Mandiri, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pH tanah
bersifat masam sampai dengan agak masam, Karbon Organik (CO) tanah sangat
rendah sampai rendah 0,88 % – 1,91 %, Nitrogen (N) total rendah sampai sedang
0,08 % – 0,11 %, Fosfor (P) berstatus rendah sampai tinggi 2,25 – 13,42 ppm P2O5.
Untuk status kesuburan tanah berdasarkan sifat kimia tanah, yaitu KTK, KB, BO
dan fosfor pada areal penelitian memiliki status kesuburan yang rendah,
sedangkan untuk kandungan Al dan pyrite masuk kategori rendah sampai dengan
sedang dan masih belum bermasalah bagi areal penelitian.
Kata Kunci : sifat kimia tanah, pasca tambang, batubara, PT Indominco Mandiri,
kesuburan tanah.

PENDAHULUAN
Usaha pertambangan memberikan sumbangan yang besar kepada
perekonomian Negara, mulai dari usaha galian C dengan luasan dan
volume yang kecil sampai Kontrak Karya yang menghasilkan galian jutaan
ton dan menguasai ratusan ribu hektar lahan dan hutan (Mansur, 2010).
Secara umum kegiatan penambangan dimulai dengan pembersihan lahan
dari tanaman yang ada di permukaan tanah, pemindahan material yang
menutupi bahan tambang (terdiri dari tanah pucuk dan overburden),
pemindahan bahan tambang, menutup kembali lubang galian dengan
overburden, menebarkan tanah pucuk dan penanaman kembali.
Produksi batubara Indonesia terus meningkat seiring semakin
berkurangnya cadangan BBM sebagai sumber energi utama. Dalam
skenario RIKEN (Rencana Induk Konservasi Energi Nasional) batubara akan
menjadi sumber energi utama di Indonesia mulai dari tahun 2020.
Produksi batubara yang akan terus ditingkatkan berimplikasi pada
kegiatan penambangan batubara yang menjadi semakin intensif.
Kegiatan pertambangan batubara disinyalir memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan yang sangat signifikan (Kusmana, et al. 2013).
Menurut Mansur (2010), penambangan di Indonesia pada umumnya
merupakan tambang permukaan, dimana untuk mencapai bahan galian
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berupa mineral dan batubara, seluruh tanaman yang ada di permukaan
dibersihkan, tanah dan batuan penutup dipindahkan ke suatu tempat.
Setelah pengambilan bahan galian selesai, batuan penutup digunakan
untuk menutup lubang-lubang bekas tambang kemudian tanah digunakan
untuk melapisi batuan penutup hingga layak untuk dilakukan revegetasi.
Kendala utama dalam melakukan kegiatan revegetasi pada lahan-lahan
terbuka pasca penambangan adalah kondisi lahan yang marginal.
PT Indominco Mandiri adalah sebuah perusahaan pertambangan
batubara yang berada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Perusahaan ini
merupakan salah satu pertambangan batubara di Indonesia yang
menggunakan sistem open-pit dengan berbagai dampak lingkungan yang
ditimbulkan dari proses tersebut, seperti hilangnya kesuburan tanah,
timbulnya air asam tambang yang membahayakan lingkungan, dan polusi
udara akibat debu.
Dari proses yang ditimbulkan, menjadi salah satu penyebab
sulitnya keberhasilan revegetasi lahan, sehingga diperlukan informasi
mengenai sifat kimia tanah yang berperan secara signifikan dalam
pertumbuhan tanaman. Sehubungan dengan hal tersebut pelu dilakukan
penelitian untuk mengetahui sifat kimia tanah pada areal pasca tambang
batubara PT Indominco Mandiri Kabupaten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur.
METODOLOGI
A.

Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di areal PT Indominco
Mandiri Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
B.

Alat dan Bahan
Alat yang digunakan untuk mengambil sampel tanah adalah bor
tanah, lapband kuning, kantong plastik, cangkul, penggaris, sekop dan
cangkul, buku data dan alat tulis.
Bahan yang digunakan adalah tanah yang berada di plot penelitian
pasca tambang batubara PT Indominco Mandiri Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur.
C. Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel tanah dengan menggunakan teknik purfosive
sampling dengan 5 titik pengambilan sampel pada 4 plot penanaman
jenis Dipterokarpa (tahun tanam 2011) dengan luasan 0,60 hektar/plot.
Setiap titik lokasi diambil dengan kedalaman 0 - 30 cm. Analisa sifat kimia
tanah dilakukan di Laboratorium Tanah, Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis,
Universitas Mulawarman.
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D. Analisa Data
Dari hasil pengambilan sampel tanah dilakukan analisis seperti
berikut :
1. Analisis tanah, meliputi :
Analisis pH mengunakan metode electrode, unsur Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Na⁺,
K⁺, dan KTK menggunakan metode Amonium Asetat pH 7, unsur Al 3⁺dan
H⁺ menggunakan metode KCl 1 N, unsur N total menggunakan metode
Kjeldahl, unsur C organik menggunakan Walkley & Black, Ratio C/N
menggunakan metode hitung, unsur P2O5 dan K2O menggunakan
metode Bray I, kejenuhan basa dan kejenuhan Al menggunakan
metode hitung, Pyrite (FeS2) menggunakan metode Barium cloride.
2. Data tanah hasil analisis laboratorium tanah dianalisis secara
deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisa sifat kimia tanah pada lokasi penelitian dengan
parameter antara lain reaksi tanah (pH H2O dan KCL), Karbon Organik,
Nitrogen total, Fosfor, Kalium tersedia, kation-kation dapat
dipertukarkan (Al+3, Ca+2, Mg+2, K+ dan Na+), kejenuhan aluminium,
KTK dan Kejenuhan Basa disajikan pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Sifat Kimia Tanah di Areal PT. Indominco Mandiri
Area Pengamatan
No.
Parameter
Standar*
P1
P2
P3
P4
1
pH
- H2O
4,8
4,6
5,6
4,8
< 4,5
- KCL
3,6
3,8
4,3
3,7
2
Nilai Tukar Kation
(me/100 gr)
- Ca++
2,65
3,05
4,95
3,15
<2
- Mg++
4,10
2,56
3,30
2,87
< 0,3
- Na+
0,39
0,20
0,29
0,43
< 0,1
- K+
0,44
0,46
0,55
0,51
< 0,1
- KTK
10,00
8,27
9,91
9,71
<5
- Al3+
1,50
1,25
0,33
1,92
<5
3
Kandungan Organik (%)
- N Tot.
0,08
0,08
0,11
0,11
< 0,1
- C. Org
0,88
1,47
1,91
1,32
<1
4
Bray 1
- P2O5
2,25
13,42
10,62
11,32
< 15
- K2O
72,14
61,21
59,43
91,13
< 10
5
Basa (%)
75,84
75,81
91,59
71,68
< 20
6
Al (%)
15.00
15.12
3,36
19,74
<5
7
Pyrite (FeS2) (%)
0,59
0,41
0,41
0,59
1
Sumber * : Petunjuk Teknis (Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk),
2009
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Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa umumnya tanah di areal
penelitian bersifat masam sampai dengan agak masam dengan pH H 2O
antara 4,6 – 5,6 dan pH KCl antara 3,6 – 4,3. Terlihat bahwa pH H2O lebih
tinggi dibandingkan dengan pH KCl. Menurut Tan (1995) perbedaan nilai
pH positif menunjukkan bahwa koloid lempung bermuatan negatif. Dalam
hal ini, nilai pH sangat penting sebagai indikasi awal yang berguna untuk
mendiagnosis masalah pertumbuhan yang mungkin dialami oleh tanaman
(Barchia, 2009; Sutedjo & Kartasapoetra, 2005). Masamnya tanah pada
areal uji di pengaruhi oleh kation asam (aluminium dan hydrogen dapat
tukar) serta ada potensi pyrite (FeS2) yang telah teroksidasi dan
terdisosiasi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi tanah
berpengaruh cukup besar terhadap prilaku kimiawi tanah, unsur hara dan
aktivitas biologi tanah. Pada kondisi pH rendah (masam), kation- kation
asam terutama besi dan aluminium dapat bersifat meracuni tanaman.
Dalam keadaan masam, unsur hara makro menjadi kurang tersedia bagi
tanaman atau berada dalam keadaan terfiksasi. Untuk memperbaiki pH
tanah dapat dilakukan dengan pemberian bahan kapur (kalsit atau
dolomit) (Harjowigeno, 2003).
Rata-rata kandungan karbon organik (CO) tanah yang terdapat di
lokasi sangat rendah sampai rendah (Eviati dan Sulaiman, 2009), yaitu
0,88 % – 1,91 %. Musthofa (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
kandungan bahan organik dalam bentuk C-organik di tanah harus
dipertahankan tidak kurang dari 2 persen, agar kandungan bahan organik
dalam tanah tidak menurun dengan waktu akibat proses dekomposisi
mineralisasi maka sewaktu pengolahan tanah penambahan bahan organik
mutlak harus diberikan setiap tahun.
Kandungan Nitrogen (N) total pada penelitian ini tergolong rendah
sampai sedang (Eviati dan Sulaiman, 2009), yaitu sebesar 0,08 % – 0,11 %.
Hal ini diduga karena tanah sudah mengalami degradasi yang parah
sehingga N dalam tanah mudah tercuci oleh air drainase. Menurut
Leiwakabessy et al., (2003), pemberian N yang banyak akan
menyebabkan pertumbuhan vegetatif berlangsung hebat sekali dan
warna daun menjadi hiijau tua. Kelebihan N dapat memperpanjang umur
tanaman dan memperlambat proses pematangan karena tidak seimbang
dengan unsur lainnya seperti P, K dan S. Fungsi N adalah untuk
memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman (tanaman yang tumbuh
pada tanah yang cukup N akan berwarna lebih hijau) dan membantu
proses pembentukan protein. Kemudian gejala-gejala kebanyakan N
lainnya yaitu batang menjadi lemah, mudah roboh dan dapat mengurangi
daya tahan tanaman terhadap penyakit (Hardjowigeno, 2007).Rendahnya
CO dan N total pada areal ini disebabkan oleh rendahnya masukan bahan
organic tanah yang berasal dari bagian jaringan tanaman (daun, batang
dan akar) yang terdekomposisi pada bagian tanah.
Untuk kandungan P tersedia juga berstatus rendah, yang
disebabkan oleh faktor pH tanah yang rendah (masam), kandungan
aluminium dan kejenuhan aluminium yang berstatus sedang. Terlihat
kandungan P tersedia tanah bervariasi dari rendah sampai tinggi (Eviati
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dan Sulaiman, 2009), yaitu 2,25 – 13,42 ppm P2O5. Sering terjadi
kekurangan P di dalam tanah yang disebabkan oleh jumlah P yang sedikit
di tanah, sebagian besar terdapat dalam bentuk yang tidak dapat diambil
oleh tanaman dan terjadi pengikatan (fiksasi) oleh Al pada tanah masam
atau oleh Ca pada tanah alkalis. Gejala-gejala kekurangan P yaitu
pertumbuhan terhambat (kerdil) karena pembelahan sel terganggu,
daun-daun menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung daun, terlihat jelas
pada tanaman yang masih muda (Hardjowigeno, 2007).
Kandungan karbon (Ca) tertukar rendah (Eviati dan Sulaiman,
2009), yaitu 2,65 – 4,95 me/100 gr. Pada lahan normal biasanya
ditemukan bahwa Ca lebih besar dari pada Mg, untuk areal eks tambang
batubara hal tersebut mejadi terbalik, hal tersebut kemungkinan terjadi
dikarenakan lapisan permukaan tanah paling atas terbuka dan selalu
tercuci oleh air hujan, untuk itu perlu menyeimbangkan keberadaan Ca
dan Mg pada areal tersebut dengan melakukan penambahan kapur.Ion Ca
dalam tanah sebagian besar dapat hilang melalui air drainase, diadsorpsi
oleh organisme atau mengendap kembali sebagai senyawa Ca sekunder
(Winarso, 2005).
Kandungan Mg (magnesium) dapat tertukar tinggi (Eviati dan
Sulaiman, 2009), yaitu 2,56 – 4,10 me/100 gr. Mg merupakan atom pusat
dalam molekul klorofil, sehingga sangat penting dalam hubungannya
dengan fotosintesis. Mg bersama dengan N merupakan hara yang diambil
dari tanah yang merupakan penyusun klorofil (Winarso, 2005). Mg juga
berfungsi mengaktifkan enzim yang berkaitan dengan metabolism
karbohidrat, pernapasan, sekaligus sebagai katalisator (Rosmakam &
Yuwono, 2002).
Kandungan Na tertukar rendah sampai sedang (Eviati dan Sulaiman,
2009), yaitu 0,20 – 0,43 me/100 gr termasuk sedang tetapi lebih rendah
dibandingkan di bawah tegakan hutan alam Aek Nauli yaitu 0,64 me/100
gr (Sembiring et al., 2000). Na bukan merupakan unsur hara yang penting,
pengaruh Na sering bersifat tidak langsung terhadap tanaman karena
antagonis terhadap unsur lain. Kadar Na besar akan menyebabkan
penyerapan K terhambat (Rosmakam & Yuwono, 2002).
Untuk kandungan K tersedia tanah tergolong sedang(Eviati dan
Sulaiman, 2009), yaitu 0,44 - 0,55 me/100 gr.Pengaruh kekurangan
kalium secara keseluruhan baik terhadap pertumbuhan maupun terhadap
kualitasnya merupakan pengaruhnya terhadap proses-proses fisiologis.
Proses fotosintesis dapat berkurang bila kandungan kaliumnya rendah dan
pada saat respirasi bertambah besar. Hal ini akan menekan persediaan
karbohidrat yang tentu akan mengurangi pertumbuhan tanaman. Peranan
kalium dan hubungannya dengan kandungan air dalam tanaman adalah
penting dalam mempertahankan turgor tanaman yang sangat diperlukan
agar proses-proses fotosintesa dan proses-proses metabolisme lainnya
dapat berkurang dengan baik (Leiwakabessy et al. 2003).
Rata-rata KTK tanah juga tergolong rendah (Eviati dan Sulaiman,
2009), yaitu 8.27 – 10.00, rendahnya kandungan KTK tanah disebabkan
oleh rata-rata kandungan CO yang rendah. Nilai KTK tersebut
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menunjukkan bahwa tanah tersebut mempunyai kemampuan rendah
untuk mengikat unsur-unsur hara. Seperti nilai CO, N total, P tersedia
dan K dalam tanah rendah. Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan sifat
kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanahtanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai
KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik
rendah atau tanah-tanah berpasir (Hardjowogeno 2007).
Kejenuhan basa (KB) tanah juga tergolong tinggi sampai sangat
tinggi (Eviati dan Sulaiman, 2009), yaitu 75,81 % – 91,59 %. Kejenuhan
basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation basa
dengan jumlah semua kation (kation basa dan kation asam) yang terdapat
dalam kompleks jerapan tanah. Jumlah maksimum kation yang dapat
dijerap Universitas Sumatera Utara tanah menunjukkan besarnya nilai
kapasitas tukar kation tanah tersebut. Kation-kation basa merupakan
unsur yang diperlukan tanaman. Di samping itu basa-basa umumnya
mudah tercuci, sehingga tanah dengan kejenuhan basa tinggi
menunjukkan bahwa tanah tersebut belum banyak mengalami pencucian
dan merupakan tanah yang subur (Hardjowigeno, 2003).
Kandungan kejenuhan Al sangat rendah sampai sedang (Eviati dan
Sulaiman, 2009), yaitu 3,36 – 19,74 %. Menurut Hanafiah (2007) unsur Al
merupakan unsur yang paling berbahaya bagi tanaman, hal ini disebabkan
oleh sifat toksiknya yang dapat mengganggu atau menghambat unsur hara
lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur Al akan bersifat racun apabila
berada di tanah yang memiliki pH dibawah 5,0, di dalam tanah masam ini
Al dapat menjerat unsur hara penting seperti P dan Ca.
Kandungan pyrite (FeS2) tergolong rendah (Eviati dan Sulaiman,
2009), yaitu 0,41 % – 0,59 %. Menurut Sukandarrumidi (2006) pyrite
merupakan salah satu senyawa penyusun mineral batubara,
kecenderungan tanah-tanah pada lahan pasca tambang batubara menjadi
masam dijelaskan oleh keberadaan senyawa ini. Mineral pyrite dapat
bereaksi dengan oksigen dari atmosfir bebas dan air hujan dan
membentuk larutan asam sulfat yang bersifat asam pekat.Pada lokasi
penelitian ini kemunculan pyrite di seluruh plot tidak ada yang
menyentuh level bermasalah menurut kriteria Setiadi (2013), dan itu
menjelaskan tingkat kemasaman tanah di lokasi ini yang juga tidak
mencapai level bermasalah.
KESIMPULAN
Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi lahan pasca
tambang pada areal PT Indominco Mandiri pada umumnya memiliki
kesuburan tanah yang rendah hingga sangat rendah. Hal ini dapat dilihat
dari kondisi sifat kimia tanah pada lokasi penelitian ini yang bersifat
masam sampai agak masamdengan nilai KTK rendah. Oleh karena itu,
sangat diperlukan teknik perbaikan tanah pada areal pasca tambang,
sehingga ketika melakukan penanaman kondisi tanah telah memenuhi
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syarat untuk penanaman ideal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan
untuk mengatasi kemasaman tanah adalah pengapuran yang disesuaikan
dengan sifat dan ciri tanah tersebut. Pengapuran ini bertujuan untuk
meningkatkan pH tanah menjadi lebih netral sehingga nilai KTK akan
meningkat seiring peningkatan nilai pH tanah dimaksud. Di sisi lain,
pengapuran juga dapat meningkatkan kadar Ca dan KB,serta menurunkan
kadar Al3+ yang sering menimbulkan efek racun dalam tanah.
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ABSTRAK
Hutan produksi memiliki kewajiban untuk memiliki kawasan lindung di dalam
area konsensinya sebagai salah satu kriteria dan indikator dalam pengelolaan
hutan produksi lestari. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi habitat,
populasi, keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae di kawasan lindung hutan
produksi, PT. BFI, Kalimantan Timur. Penelitian difokuskan pada jenis-jenis
pohon dari famili Dipterocarpaceae karena famili ini merupakan komponen
penyusun utama hutan hujan tropis di Kalimantan. Pengumpulan data populasi
dan keragaman jenis Dipterocarapaceae dilakukan pada plot berukuran 100 m x
100 m, pada 8 lokasi kawasan lindung di PT. BFI. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa populasi dan keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae yang tertinggi
terdapat di KPPN dan Buffer Zone km 67. Kondisi hutan dan jarak kawasan
lindung dari permukiman merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap
tingkat keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae. Hal ini menunjukkan bahwa,
masyarakat di sekitar kawasan memiliki peranan penting dalam menjaga
kelestarian jenis Dipterocarpaceae di kawasan lindung PT. BFI.
Kata kunci: Dipterocarpaceae, jenis, populasi, kawasan lindung, Kalimantan

PENDAHULUAN
Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi
utama sebagai penghasil hasil hutan (UU No. 5 tahun 1990). Hutan
produksi sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis, yang ditetapkan
berdasarkan karakteristik biofisik kawasan dan produktivitas hutan, yaitu
hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang
dapat dikonversi.Luas kawasan hutan produksi di Indonesia saat ini
mencapai 69.230.322 ha dan sekitar 13 % dari total luas kawasan tersebut
berada di provinsi Kalimantan Timur (KLHK, 2015).
Pengelolaan hutan produksi yang tidak lestari ditengarai menjadi
salah satu penyebab degradasi hutan di Indonesia. Oleh sebab itu,
pengelolaan pada hutan produksi, harus didasarkan pada lokasi area
produksi dan kawasan lindung sehingga harus mempertimbangkan aspek
lanskap (ITTO, 2009). Untuk mengakomodir ini, pemerintah mewajibkan
hutan produksi untuk menetapkan kawasan lindung di dalam area hutan
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alam produksi sebagai salah satu kriteria dan indikator dalam
pengelolaan hutan produksi lestari.Kawasan lindung memiliki fungsi
melindungi tanah, air, iklim serta menjaga kelestarian keanekaragaman
hayati. Kriteria area yang wajib dijadikan kawasan lindung dalam hutan
produksi adalah kawasan dengan kemiringan lebih dari 40%, buffer zone
kawasan, sempadan sungai, kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan
kawasan untuk pelestarian plasma nutfah (Nurtjahjawilasa et al. 2013)
Kawasan lindung PT. Balikpapan Forest Industries (BFI) yang
merupakan lokasi penelitian ini memiliki luas total sebesar 8.912 ha, yang
terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPPN) seluas 584 ha,
Daerah Penyangga (Buffer Zone) Hutan Lindung Gunung Beratus seluas
4.417 ha, Kawasan Konservasi Insitu (KKI) seluas 2.674 ha dan Kawasan
Sempadan Sungai seluas 1.237 ha. Penetapan kawasan lindung dilakukan
pada tahun 2011, sesuai dengan Keputusan Direktur Produksi PT. BFI No.
23.A/01/BFI-STK/II/2011.
Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi habitat, populasi,
keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae di kawasan lindung hutan
produksi, PT. BFI, Kalimantan Timur. Penelitian difokuskan pada jenisjenis pohon dari famili Dipterocarpaceae karena famili ini merupakan
komponen penyusun utama hutan hujan tropis di Kalimantan. Dari total
238 jenis yang ada di Indonesia, 200 jenis diantaranya terdapat di
Kalimantan (Ashton, 1982; Purwaningsih, 2004). Namun demikian,
populasi jenis Dipterocarpaceae mengalami penurunan dalam beberapa
dekade terakhir akibat maraknya penebangan, karena kayu jenis ini
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa jenis Dipterocarpaceae juga
telah masuk ke dalam kategori dilindungi, baik pada level global dan
nasional. Oleh sebab itu, mempelajari populasi dan keanekaragaman
jenis Dipterocarpaceae pada kawasan lindung di hutan produksi dapat
menjadi salah satu indikator bagi keberlangsungan salah satu fungsi
kawasan lindung dalam menjaga keanekaragaman hayati.
METODOLOGI
Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di PT. Balikpapan Forest Industries (BFI) yang
terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (116˚ 01’
- 116˚ 45’ Edan 00˚ 42’ - 01˚ 18’ S). Rata-rata curah hujan per tahun
2.709 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan pertahun 177 hari sehingga
termasuk dalam tipe iklim A berdasarkan klasifikasi Schmit and Ferguson
(Naiem et al. 2014). Pengambilan data dilakukan pada bulan September
dan November 2012.
Data yang dikumpulkan
a). Karakteristik Kawasan Lindung
Analisis peta kawasan dilakukan untuk penentuan lokasi
pengambilan data dan mengetahui karakteristik masing-masing kawasan
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lindung. Ground check dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data-data
yang ada di peta dengan kondisi lapangan. Pengecekan dilakukan dengan
pengambilan beberapa titik sampel di lapangan. Untuk penilaian
karakteristik, dilakukan dengan mengamati kondisi hutan, aksesibilitas,
jarak dengan permukiman penduduk dan topografi kawasan lindung.
Kondisi hutan dinilai dari tutupan hutan dan sejarah pengelolaan
sebelumnya. Aksesibilitas kawasan lindung dinilai dari kemudahan
mengakses lokasi kawasan dengan menggunakan kendaraan. Sementara
jarak dari permukiman ditentukan berdasarkan waktu tempuh (Tabel 1).
Tabel 1. Kategori aksesibilitas dan jarak kawasan lindung
No
Kategori
Deskripsi
1
Mudah
Dapat dilalui kendaraan roda 4 dan berjalan
kaki kurang dari 30 menit
2
Sulit
Tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan harus
berjalan kaki lebih dari 30 menit.
3
Dekat
Waktu tempuh < 30 menit, dengan berjalan kaki
dan atau naik kendaraan roda 4 dan roda 2
4
Agak jauh
Waktu tempuh 30 menit – 1 jam, dengan
berjalan kaki dan atau naik kendaraan roda 4
dan roda 2
5
Jauh
Waktu tempuh > 1 jam, dengan berjalan kaki
dan atau naik kendaraan roda 4 dan roda 2
Berdasarkan hasil analisis peta dan pengecekan langsung di
lapangan, pengambilan data dilakukan pada 8 lokasi, yaitu KPPN km 67,
KKI km 36, KKI Kuari, Buffer zone km 67, Buffer zone Tanjung Soke,
Sempadan sungai km 36, Sempadan sungai Tanjung Soke dan Sempadan
sungai km 60
b). Populasi dan Keanekaragaman Jenis Dipterocarpaceae
Untuk mengambil data populasi dan keragaman jenis
Dipterocarpaceae pada semua tingkat pertumbuhan, dibuat plot
pengamatan seluas 100 m x 100 m yang diletakkan secara acak pada
setiap areal kawasan lindung, dengan masing-masing subplot berukuran
20 m x 20 m.Subplot tersebut dibagi lagi untuk melakukan pengambilan
data pada beberapa tingkatan vegetasi, yaitu:
a. 2m x 2m, untuk pengamatan vegetasi tingkat semai (tinggi < 1,5
meter)
b. 5m x 5m, untuk pengamatan vegetasi tingkat pancang (tinggi > 1,5m;
diameter < 10cm)
c. 20m x 20m, untuk pengamatan pohon (diameter ≥ 10cm).
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Bentuk plot pengamatan ditunjukkan pada gambar berikut.
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Gambar 1. Bentuk Petak Contoh Vegetasi di Lapangan
Untuk semai dan pancang, data yang diambil yaitu hanya nama
jenis dan jumlah individu, sedangkan untuk pohon, data yang diambil
yaitu nama jenis, tinggi total dan diameter.
Analisis Data
Populasi jenis Dipterocarpaceae dihitung melalui pendekatan
Jumlah Individu Jenis Dipterocarpaceae
kepadatan populasi jenis, dimana D =
.
Luas total petak contoh

Sementara itu, keragaman jenis Dipterocarpaceae dihitung
dengan menggunakan metode rarefaction. Metode ini merupakan metode
statistik untuk menduga jumlah jenis yang diharapkan pada jumlah
individu tertentu (Krebs, 1999). Keragaman jenis vegetasi dengan
rarefaction dikalkulasikan dengan menggunakan software Biodiversity
Pro. Sementara itu, untuk mengetahui pengaruh antara karakteristik
kawasan lindung dengan jumlah jenis Dipterocarpaceae dilakukan analisis
varian dengan menggunakan software R.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kawasan Lindung di PT. Balikpapan Forest Industries (BFI)
Berdasarkan hasil analisis, kedelapan kawasan lindung yang menjadi
lokasi penelitian memilki topografi yang relatif datar, dengan tingkat
kemiringan maksimal 15%. Dari segi aksesibilitas, hanya KKI Kuari yang
memiliki akses yang sulit. Sementara itu, buffer zone Tanjung Soke
memiliki jarak paling dekat dengan permukiman penduduk dibandingkan
dengan kawasan lindung yang lainnya (Tabel 2).
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Tabel 2. Karakteristik Kawasan Lindung di PT. BFI
No
Kawasan
Kondisi
AksesibiliJarak dari
Lindung
Hutan
tas
Permukiman
Penduduk
1
KPPN km
Hutan
Mudah
Jauh
67
primer
2
KKI km 36
Hutan
Mudah
Jauh
sekunder
tua
3
KKI Kuari
Hutan
Sulit
Jauh
primer
4
Buffer
Hutan
Mudah
Jauh
Zone km
primer
67
5
Buffer
Eks
Mudah
Dekat
Zone
ladang
Tanjung
Soke
6
Sempadan Hutan
Mudah
Jauh
Sungai km
sekunder
36 (Sungai tua
Tunan)
7
Sempadan Eks
Mudah
Agak jauh
Sungai
ladang
Tanjung
Soke
(Sungai
Bongan)
8
Sempadan Hutan
Mudah
Jauh
Sungai km
sekunder
60 (Sungai muda
Liau)

Topografi
Kawasan (Kelas
kelerengan)
0-8 %
8-15 %
0-8 %
8-15 %
0-8 %

0-8 %

0-8 %

0-8 %

Beberapa kawasan lindung di PT. BFI merupakan hutan primer,
yang sejak awal tidak dijadikan sebagai kawasan produksi. Kawasan
tersebut adalah KPPN yang terletak di km 67, Buffer Zone km 67 dan KKI
Kuari. Namun demikian, meskipun pohon-pohon di kawasan tersebut
tidak diperbolehkan untuk ditebang, beberapa waktu lalu pernah terjadi
kegiatan penebangan yang dilakukan secara ilegal di kawasan KPPN dan
Buffer Zone km 67. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut dekat
dengan akses jalan yang memudahkan proses pengangkutan kayu-kayu
yang telah ditebang. Sementara, kasus tersebut tidak terjadi KKI Kuari
karena akses jalan menuju ke sana terputus sehingga tidak dapat dilewati
oleh kendaraan.
Kawasan lain ditetapkan sebagai hutan lindung setelah
sebelumnya termasuk dalam kawasan produksi. Contohnya adalah, KKI
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dan Sempadan Sungai yang terletak di km 36. Keduanya merupakan areal
hutan bekas tebangan yang termasuk dalam RKT 2001. Kawasan lindung
lain, yaitu Sempadan Sungai km 60 juga merupakan hutan bekas tebangan
yang termasuk dalam RKT 2006. Sementara itu, Buffer Zone dan
Sempadan Sungai yang terletak di Tanjung Soke merupakan areal yang
baru ditetapkan sebagai kawasan lindung setelah kawasan tersebut
dibuka oleh masyarakat sekitar hutan untuk dijadikan sebagai ladang.
Kawasan lindung ini merupakan kawasan yang lokasinya berbatasan
langsung dengan daerah permukiman penduduk (Desa Tanjung Soke, Desa
Deraya, Desa Lemper dan Desa Bongan). Sementara kawasan lindung yang
lain letaknya jauh dari permukiman penduduk.
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B. Populasi dan Keanekaragaman Jenis Dipterocarpaceae di Kawasan
Lindung PT. BFI
Jumlah jenis Dipterocarpaceae pada tingkat semai yang
ditemukan di kawasan lindung PT. BFI, paling banyak ditemukan di KPPN
km 67 (15 jenis), diikuti oleh Buffer zone km 67 (11 jenis). Pada Buffer
zone dan Sempadan Sungai Tanjung Soke, sama sekali tidak ditemukan
jenis Dipterocarpaceae tingkat semai. Kondisi yang sama juga terdapat
pada tingkat pancang dan pohon, dimana pada tingkat pancang, jumlah
jenis yang terbanyak ditemukan di KPPN km 67 (14 jenis) dan Buffer Zone
km 67 (12 jenis). Pada tingkat pancang, sama sekali tidak ditemukan jenis
Dipterocarpaceae di Sempadan Sungai Tanjung Soke. Pada tingkat pohon,
KPPN km 67 memiliki jumlah jenis terbanyak yaitu 28 jenis, diikuti oleh
Buffer Zone km 67 dengan 22 jenis. Tidak ditemukan pohon jenis
Dipterocarpaceae di Buffer Zone Tanjung Soke (Gambar 2).

(c)

Gambar 2. Jumlah Jenis Dipterocarpaceae pada Tingkat Semai;
(a) Pancang (b) dan Pohon (c) pada Plot Pengamatan
Sementara itu, berdasarkan hasil analisis rarefaction,
keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae yang paling tinggi untuk tingkat
semai, pancang dan pohon terdapat di KPPN 67. Untuk tingkat semai,
keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae tertinggi kedua setelah KPPN
km 67 adalah Buffer Zone km 67. Sedangkan pada tingkat pancang dan
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pohon, kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman jenis
Dipterocarpaceae tertinggi kedua adalah Sempadan Sungai km 36
(Gambar 3, 4 dan 5).
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Gambar 3. Keanekaragaman Jenis Dipterocarpaceae pada Tingkat Semai
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Gambar 4. Keanekaragaman Jenis Dipterocarpaceae pada Tingkat
Pancang
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Gambar 5. Keanekaragaman Jenis Dipterocarpaceae pada Tingkat Pohon
Kepadatan populasi jenis Dipterocarpaceae yang paling tinggi
pada semua tingkat pertumbuhan terdapat di Buffer Zone km 67. Khusus
untuk tingkat pohon, kepadatan jenis Dipterocarpaceae yang tertinggi
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Kepadatan populasi (pohon/ha)

pada tingkat pohon di lokasi ini 194 pohon/ha. Sementara itu, kawasan
Sempadan Sungai dan Buffer Zone Tanjung Soke merupakan kawasan
lindung yang tidak ditemukan jenis Dipterocarpaceae (Gambar 6).
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Gambar 6. Kepadatan Populasi Jenis Dipterocarpaceae pada Tingkat
Pohon
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa aksesibitas kawasan
lindung tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah jenis
Dipterocarpaceae pada tingkat semai (p=0.502), pancang (p=0.642) dan
pohon (p=0.696). Sementara itu, jarak antara kawasan lindung ke
permukiman penduduk tidak memberi pengaruh nyata terhadap jumlah
jenis Dipterocarpaceae pada tingkat semai (p=0.425), namun
berpengaruh nyata pada tingkat pancang (p=0.0472), dan sangat nyata
pada tingkat pohon (p=0.00328) (Tabel 3). Sementara itu, kepadatan
populasi jenis Dipterocarpaceae tidak dipengaruhi oleh aksesibilitas (p=
0.67) dan jarak (p= 0.224) kawasan lindung.
Tabel 3. Hasil Analisis Varian Terhadap Keanekaragaman Jenis
Dipterocarpaceae
Variabel
Tingkat
Kuadrat tengah
p-value
pertumbuhan
(Mean square)
Aksesibilitas
Semai
17.16
0.502
Pancang
7.143
0.642
Pohon
18.29
0.696
Jarak
Semai
31.69
0.425
Pancang
65.58*
0.0472*
Pohon
301.0**
0.00328**
Keterangan: * berbeda nyata, ** berbeda sangat nyata
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PEMBAHASAN
Dari hasil analisis data di atas dapat terlihat bahwa kondisi hutan
berpengaruh pada keanekaragaman jenis dan populasi Dipterocarpaceae.
Hutan primer yang sejak awal ditetapkan sebagai kawasan lindung,
memiliki keanekaragaman jenis dan kepadatan populasi yang lebih tinggi
pada semua tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan kawasan lindung
yang sebelumnya merupakan areal produksi atau bekas ladang. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imai et al., (2013)
menyebutkan bahwa kegiatan penebangan dapat berdampak pada
keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae serta kepadatan populasi per
hektar karena selain mengakibatkan hilangnya pohon-pohon besar, hal ini
juga terkait dengan penurunan kemampuan jenis Dipterocarpaceae untuk
beregenerasi pada kondisi hutan yang rusak. Namun demikian, hasil
penelitian yang dilakukan oleh Susanty et al., (2015) menyebutkan bahwa
kepadatan populasi pohon pada hutan bekas tebangan dapat
mendekatikepadatan populasi di hutan primer 9 tahun setelah
penebangan dilakukan. Oleh sebab itu, kawasan lindung di PT. BFI yang
berada pada area hutan bekas tebangan mempunyai potensi yang tinggi
untuk mendukung peningkatan populasi jenis Dipterocarpaceae.
Analisis varian hanya dilakukan pada variabel aksesibilitas dan
jarak kawasan lindung dengan permukiman, karena kedua variabel
tersebut dapat berhubungan erat dengan tingkat gangguan pada kawasan
lindung di PT. BFI yang disebabkan oleh aktivitas penebangan. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa kemudahan akses menuju kawasan
merupakan salah satu penyebab berkurangnya luas hutan primer di
Indonesia (Margono et al. 2014), yang berimplikasi pada berkurangnya
keanekaragaman hayati dan populasinya. Pada kasus di PT. BFI,
aksesibilitas tidak memberi pengaruh nyata terhadap keanekaragaman
dan populasi jenis Dipterocarpaceae, namun hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada lokasi kawasan lindung yang berdekatan
dengan permukiman penduduk, jenis dan populasi Dipterocarpaceae
semakin sedikit ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di
sekitar hutan di PT. BFI dapat memiliki peran positif yang sangat penting
apabila mereka ikut dilibatkan dalam upaya pelestarian jenis dan
ekosistem Dipterocarpaceae.
Sesuai dengan salah satu fungsi kawasan lindung, yaitu untuk
menjaga keanekaragaman hayati, penelitian ini juga menyediakan
informasi mengenai jenis-jenis
Dipterocapaceae yang perlu
diprioritaskan dalam upaya konservasi di kawasan PT. BFI. Untuk
menentukan jenis yang menjadi prioritas dalam upaya konservasi,
pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria dan indikator yang
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 57/MenhutIi/2008, tentang arahan strategis konservasi spesies nasional 2008-2018.
Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator yang
dapat dilihat pada level pengelolaan hutan PT. BFI, yaitu endemisitas
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serta status populasi dan kondisi habitat. Untuk endemisitas, indikator
yang
digunakan
adalah
endemik
regional
dimana
spesies
Dipterocarpaceae yang menjadi prioritas dalam upaya konservasi adalah
spesies endemik Pulau Kalimantan. Berdasarkan indikator tersebut,
spesies yang perlu diprioritaskan adalah adalah Dipterocarpus tempehes,
Dryobalanops lanceolata, Shorea mujongensis, Shorea macrophylla,
Shorea seminis dan Shorea smithiana. Spesies-spesies tersebut
merupakan spesies endemic Kalimantan yang tidak ditemukan pada pulau
lain di Indonesia (Ashton, 1982). Sedangkan untuk kriteria status populasi
dan habitat, meskipun data yang digunakan sebagai dasar penilaian
sangat terbatas, penelitian ini memberikan informasi bahwa pada level
pengelolaan PT. BFI, semua jenis Dipterocarpaceae yang berada di
kawasan lindung perlu mendapat perhatian, terutama pada kawasan yang
dekat dari permukiman penduduk.
KESIMPULAN
Populasi dan keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae yang
tertinggi terdapat pada kawasan lindung yang sejak awal ditetapkan
merupakan hutan primer dan belum pernah dijadikan sebagai areal
produksi di PT. BFI. Jarak dari permukiman penduduk merupakan faktor
yang berpengaruh terhadap populasi dan keanekaragaman jenis
Dipterocarpaceae di kawasan lindung hutan produksi, sementara
aksesibilitas kawasan lindung tidak berpengaruh nyata terhadap populasi
dan keanekaragaman jenis Dipterocarpaceae. Hal ini menunjukkan
bahwa pelibatan masyarakat di sekitar kawasan lindung untukmenjaga
kelestarian jenis Dipterocarpaceae di kawasan lindung PT. BFI menjadi
penting untuk dilakukan. Selain itu,informasi mengenai aksesibitas dan
jarak kawasan lindung dari permukiman penduduk dalam penelitian ini
juga dapat digunakan oleh pengelola kawasan untuk mengantisipasi
adanya kemungkinan kegiatan penebangan liar di dalam kawasan lindung
yang dilakukan oleh pihak luar. Beberapa spesies yang perlu
diprioritaskan dalam upaya konservasi adalah Dipterocarpus tempehes,
Dryobalanops lanceolata, Shorea mujongensis, Shorea macrophylla,
Shorea seminis dan Shorea smithiana, karena jenis tersebut merupakan
jenis endemik Kalimantan.
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ABSTRAK
Jenis meranti termasuk kedalam kelompok Shorea spp dari suku
Dipterocapaceae banyak terdapat di kawasan hutan tropika dataran
rendah, banyak dipergunakan untuk kayu perdagangan yang diolah
menjadi berbagai aneka produk. Meranti dapat dikelompokkan kedalam
4 golongan dalam dunia perdagangan berdasarkan warna kayunya yaitu
meranti merah, kuning, putih dan kelompok balau. Dalam penelitian ini
digunakan 2 buah plot penelitian masing-masing berukuran 100 m x 100
m (1Ha) yang diletakkan secara purposive untuk mendapatkan
keterwakilan jenis meranti. Hasil rekapitulasi data yang telah dilakukan
terhadap jenis-jenis meranti (Shorea spp) terdapat sebanyak 21 jenis
meranti yang terdiri dari 114 individu pohon. Jenis yang banyak
ditemukan adalah Shorea hopeifolia Sym, S.excelliptica Meijer dan S.
smithiana Sym. Indeks keragaman jenis di lokasi penelitian cukup tinggi
yaitu (H’=2.66) dan indeks kemertaan sebesar (E=086). Terdapat 4 jenis
meranti yang termasuk Tengkawang dan keberadaannya dilindungi yaitu
Shorea pinanga Scheff, S. beccariana Burck, S.mecistopteryx Ridl dan
S.seminis (de Vriese) Slooten.
Kata kunci: meranti, Shorea, perdagangan, tengkawang
PENDAHULUAN
h
Hutan Penelitian Labanan memiliki potensi sumber daya hutan
yang sangat besar untuk dapat dikelola dengan baik guna memenuhi
berbagai keperluan baik segi ekonomi, pelestarian hutan, ekosistem
maupun penelitian. Salah satu sumber hutan yang dapat diandalkan
adalah meranti (Shorea spp) yang memiliki banyak ragam jenis sebagai
salah satu primadona kayu perdagangan dari hutan tropika datarn rendah
yang terdapat di wilayah Kabepaten Berau yang termasuk keluarga
Dipterocarpaceae. Dalam dunia perdagangan, kelompok meranti dibagi
menjadi empat kelompok besar yaitu : kelompok meranti merah,
kelompok meranti kuning, kelompok meranti putih dan kelompok balau.
Pengelompokan ini didasarkan pada warna kayu gubal yaitu putih, merah
dan kuning. Kayu meranti banyak digunakan untuk kontruksi bangunan
sedang sampai berat antara lain untuk balok, kasau, kusen pintu,
jendela, papan lantai dan plywood. Beberapa jenis meranti dikenal
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sebagai penghasil buah yang memiliki nilai perdagangan cukup tinggi
dipasaran yang dikenal dengan buah tengkawang yang dapat
menghasilkan lemak dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan
coklat, kosmetik, industri margarin, sabun dan lilin. Maharani et.al.,
(2016) menyebutkan lemak tengkawang dapat digunakan sebagai bahan
campuran untuk pembuatan lemak coklat dalam makanan dan indutri
komestik seperti sabun dan liptik. Lemak tengkawang dapat disimpan
dalam bambu dan dapat bertahan selama 5 tahun dan aman untuk
dikomsumsi. Di desa Sahan Kabupaten Bengkayang harga jual 1 ruas
bambu berisi lemak tengkawang sekitar 1.5 – 2 kg dengan harga jual dapat
mencapai Rp 150.000,- (Fernandes dan Maharani, 2014). Yusliansyah dkk
(2007), menyebutkan buah tengkawang dapat diproses untuk diambil
minyaknya digunakan sebagai bahan pengolahan makanan seperti coklat,
kosmetika, sabun dan lilin. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
keragaman jenis meranti (Shorea spp) di Hutan Penelitian Labanan. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
keragaman jenis meranti, sebagai dasar dalam pengelolan hutan dimasa
mendatang , sehingga tujuan kelestari hutan dapat tercapai.
METODOLOGI
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) Labanan berdasarkan SK Menhut Nomor SK 121/Menhut-II/2007
mempunyai luas sebesar 7900 ha.yang terletak di Desa Labanan,
Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.
Tipe hutan KHDTK Labanan adalah hutan campuran Dipterocarpaceae
dataran rendah, karena banyak dominasi oleh jenis-jenis dari suku
Dipterocarpaceae dengan topografi ringan sampai curam.
B. Bahan dan Peralatan Penelitian.
Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: semua jenis
pohon Dipterocarpaceae yang terdapat dalam plot penelitian. Sedangkan
peralatan antara lain: buku ekspedisi, label, ATK, kompas, meteran (30
m), phiband dan GPS.
C. Prosedur Penelitian.
Untuk mengetahui keragaman jenis dari marga meranti
dilakukan pembuatan plot secara purposive sampling dengan ukuran
100 m x 100 m (1 ha) sebanyak 2 buah plot penelitian. Hal ini
dimasudkan untuk memilih atau mendapatkan keterwakilan dan
variasi jenis meranti yang terdapat di hutan penelitian Labanan yang
sedikitnya terdapat 76 jenis Dipterocarpaceae. Dari masing-masing
plot tersebut dibuat 25 sub-plot berukuran 20 m x 20 m (0.04 ha)
secara sistematik. Pengukuran dilakukan terhadap semua jenis pohon
meranti yang berdiameter ≥ 10 cm dan keatas. Data yang dikumpulkan
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meliputi nama semua jenis dari marga meranti yang berdiameter 10
cm dan keatas, pencatatan jumlah individu pohon, diameter pohon
dan pengambilan contoh material herbarium bagi jenis yang tidak
diketahui secara pasti untuk diidentifikasi lebih lanjut.
D. Metode analisis data
1. Keragaman jenis
Keanekaragaman jenis dihitung menurut rumus Shannon- Wiener index
diversity, dalam Ludwig dan Reynolds (1988) sebagai berikut :
n
H' = - ∑ ( ni/N)/log (ni/N )
i=ni
di mana :
H' = Indeks keragaman jenis (Shannon-Wiener index
diversity
ni = Jumlah individu jenis ke-i
N = Jumlah individu seluruh jenis
2. Kemerataan Jenis
Kemerataan jenis dihitung
keragaman jenis yaitu :

berdasarkan

perbandingan

indeks

E = H’/Hmax
di mana:
E
H’
H max

= kemerataan jenis
= indeks keragaman jenis
= nilai keragaman jenis tertinggi, diperoleh
dari
H max = log (S) / Log2
S
= Jumlah jenis

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah dilakukan terhadap
jenis-jenis meranti (Shorea spp) terdapat sebanyak 21 jenis yang
dikelompokkan kedalam 4 kelompok kayu perdagangan seperti tertera
pada Tabel 1. Dewasa ini jenis meranti masih sangat banyak digunakan
dalam dunia perdagangan dalam berbagai produk. Kelompok meranti ini
dapat dimanfaatkan kedalam 2 kelompok besar yaitu hasil hutan berupa
kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Dari segi teknologi kayu dapat
dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu balau, meranti merah, meranti
kuning dan meranti putih. Kelompok balau mempunyai keawetan dan
kekuatannya yang tinggi banyak dipergunakan sebagai konstruksi berat
terutama yang berhubungan dengan kelembaban yang tinggi antara lain
untuk jembatan, bantalan kereta api, tiang listrik, bangunan kapal, kosen
perumahan. Kelompok meranti merah banyak digunakan sebagai bahan
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bangunan, untuk kayu lapis dan viner, mudah dikerjakan dan tidak
mengandung silika. Kelompok meranti kuning sangat baik untuk lantai
dan mebel, dapat digunakan untuk kayu lapis baik untuk viner luar
maupun dalam, pembuatan hard board dan partikle board. Kelompok
meranti putih dapat digunakan untuk kayu lapis, papan partikel, lantai,
bangunan dan perkapalan.
Lebih jauh Newman et al., (1999),
mengelompokkan marga Shorea kedalam 4 besar yaitu: 1) kelompok
balau dapat digunakan untuk semua kontruksi berat, mempunyai tekstur
yang sangat halus dan rata serta memiliki ketahanan alami yang sangat
tinggi terhadap serangan rayap dan jamur. 2). Kelompok meranti merah
dapat dimanfaatkan untuk kayu lapis, papan, perabot rumah, lantai,
pintu, jendela dan mebel. Meranti merah tidak mengandung silika dan
mudah untuk dikerjakan, mempunyai tekstur kasar, tetapi rata. 3).
Meranti kuning dapat digunakan untuk kayu lapis, mebel, lantai papan,
perabot rumah dan barang yang terbuat dari kayu, mempunyai terkstur
lebih halus dibanding meranti merah. 4). Kelompok meranti putih dapat
digunakan untuk kayu lapis, karena mudah dikupas dan tidak terdapat
cacat dan warna putih cerah sangat menarik untuk bahan venir muka.
Sedangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) beberapa jenis meranti ini
dapat menghasilkan buah yang dimanfaatkan untuk berbagai produk
makanan dan kosmetika, terutama jenis tengkawang.
Tabel (Table) 1. Pengelompokkan meranti berdasarkan sifat dalam kayu
perdagangan di KHDTK Labanan, Kalimantan Timur (Grouping of
meranti according timber wood product at Labanan Forest
Research, East Kalimantan)
No.
Kelompok
: Jenis (Spesies)
(Numb) (Group)
1
Balau
: Shorea maxweliana King, S.exelliptica
Meijer,S.seminis (de Vriese) Slooten,
S.atrinervosa Sym
2
Meranti
: S. ovalis Burck, S.parvifolia Dyer,
merah
S.parvistipulata Heim, S. pauciflora King,
S.pinanga Scheff, S.beccariana Burck,
S.mecistopteryx Ridl, S.macroptera,
S.smithiana Sym dan S.almon, S.ovalis
Blume
3
Meranti
: S.faguetiana Heim, S.mujongensis
kuning
Ashton,S.angustifolia Ashton,
S.longisperma Roxb.,S.hopeifolia Sym.,
4
Meranti
: Shorea agamii Ashton,
putih
Dari tabel tersebut di atas dalam kelompok meranti merah dan
balau terdapat beberapa jenis yang dikategorikan kedalam jenis yang
dilindungi yaitu tengkawang. Keberadaan pohon tengkawang merupakan
pohon yang dipertahankan untuk kelangsungan hidupnya dan tidak
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diperkenankan untuk ditebang serta dilindungi sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa serta SK Menhut No. 261/Kpts-IV/1990 tentang
perlindungan pohon tengkawang sebagai tanaman langka. Hakim (2011)
melaporkan bahwa berdasarkan Redlist IUCN (2010) beberapa jenis pohon
penghasil tengkawang juga sudah masuk dalam katagori Critically
Endengered dan Vunarable species. Dari Tabel 1. di atas terdapat 4 jenis
tengkawang yang perlu dilestarikan keberadaannya yaitu Shorea pinanga,
S.beccariana, S.seminis dan S. mecistopteryx. Saridan dkk., (2013)
menyebutkan bahwa di Hutan Penelitian Labanan pada areal seluas 3
hektar sedikitnya terdapat 5 jenis tengkawang meliputi Shorea
beccariana, S. macrophylla, S. mecistopteryx, S. pinanga dan S. Seminis.
Keberadaan jenis tengkawang ini harus dijaga kelestariannya dan harus
dapat dibudidayakan di hutan penelitian Labanan baik secara ex-situ
maupun in-situ untuk menambah hasanah ragam jenis tengkawang yang
dapat menghasilkan nilai tambah dari segi ekonomi bagi masyarakat di
sekitar hutan Labanan, sebagai hasil hutan bukan kayu dengan
memanfaatkan buah tengkawang yang dapat dijadikan komoditi
perdagangan baik ekspor maupun pasar dalam negeri dengan berbagai
produk. Maharani dan Fernandes (2016) menyebutkan kulit tengkawang
memiliki nilai color yang tinggi sebesar 47,75 kal/gr, sehingga dapat
digunakan sebagai bahan baku energi. Biji tengkawang dapat digunakan
juga sebagai bahan baku makanan antara lain bahan baku pembutan kue
Brownies, untuk topping Ice cream dan bahan baku pembuatan keripik
tengkawang . Selain itu lemak tengkawang dapat digunakan sebagai
bahan baku pembuatan nasi goreng, sebagai pengganti minyak goreng
dan mentega pada saat memasak (Fernandes dan Maharani, 2014)
Hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap indeks
keragaman jenis diperoleh nilai yang cukup tinggi yaitu H’ = 2.66 dan
Hmax = 3.09, hal ini menunjukkan bahwa kondisi hutan dilokasi ini cukup
stabil dan tidak banyak mengalami gangguan baik secara alami maupun
aktivitas manusia. Keanekaragam jenis yang tinggi terjadi pada
komunitas yang lebih tua yang tersusun oleh banyak jenis dan rendah
pada komunitas yang baru terbentuk dengan jumlah jenis yang lebih
sedikit serta kondisi ini dapat mencerminkan kestabilan suatu
pertumbuhan. Samingan (1997) menyebutkan bahwa tingkat kerusakan
areal hutan dapat dilihat dari indeks keragaman jenisnya, areal hutan
yang mengalami gangguan mempunyai indeks keragaman jenis H’ < 2.5
dan H’ > 2.5 tidak banyak mengalami gangguan. Keanekaragaman jenis
dengan komunitas yang lebih besar memiliki kompleksitas yang tinggi dan
terjadi interaksi antar jenis yang tinggi pula yang meliputi transfer
energi. Jumlah individu jenis meranti yang terdapat pada kedua plot
penelitian sebanyak 114 pohon. Jumlah pohon yang terbanyak antara
lain: Shorea hopeifolia (24 pohon), S.excelliptica (15 pohon), S.smithiana
(10 pohon), S.parvifolia (9 pohon), S.pinanga dan S.almon masing-masing
(7 pohon). Indeks kemerataan jenis (E=0.86), Kehadiran jenis meranti
yang terdapat dalam plot penelitian menunjukkan adanya jenis yang
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dominan dilihat dari jumlah individu pohon yaitu Shorea hopeifolia dan
kehadirannya dalam plot cukup merata dibandingkan jenis meranti
lainnya seperti Shorea ovalis, S.mujongensis, S.pauciflora dan S.seminis
KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
Shorea dalam kayu perdangan banyak dikenal dengan nama meranti yang
merupakan jenis yang banyak ditemukan di hutan campuran dataran
rendah di wilayah Indonesia yang penyebarannya banyak ditemukan di
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Sumatera dan Irian. Sedikitnya
terdapat 21 jenis meranti atau Shorea spp terdiri dari 114 individu pohon
di dalam plot penelitian. Dalam marga Shorea terdapat beberapa jenis
yang termasuk kedalam jenis tengkawang dan dilindungi dari kepunahan
yaitu Shorea pinanga, S.beccariana, S.seminis dan S. mecistopteryx.
Keberadaan jenis tengkawang ini harus dijaga kelestariannya dan harus
dapat dibudidayakan di hutan penelitian Labanan baik secara ex-situ
maupun in-situ untuk menambah hasanah ragam jenis tengkawang yang
dapat menghasilkan nilai tambah dari segi ekonomi bagi masyarakat di
sekitar hutan Labanan. Kekhawatiran yang dihadapi terhadap keberadaan
dan kelestarian jenis- jenis dipterokarpa saat ini adalah degradasi dan
alih fungsi hutan yang berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan
populasi jenis-jenis dipterokarpa yang dapat mengakibatkan punah jenisjenis tertentu dalam suatu kawasan
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ABSTRAK
Penanaman jenis Shorea leprosula Miq. telah dilakukan di berbagai
lokasi. Masalah yang kemudian muncul adalah adanya gangguan gulma.
Diperlukan upaya pengendalian gulma melalui uji coba penggunaan herbisida.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas beberapa jenis
herbisida.Perlakuan yang digunakan adalah pengendalian pola setempat (P)
terdiri atas P1 = pola lajur dan P2 = pola melingkar setempat, jenis herbisida (H)
terdiri atas H1 = Roundup 486 AS, H2 = Basmilang 480 AS dan H3 = Touchdown 620
AS serta faktor konsentrasi (K) terdiri atas K0 = kontrol, K1 = 3,5 ml/l air, K2 =
4,5 ml/l air dan K3 = 5,5 ml/l air. Terdapat 24 unit pengamatan dan setiap unit
terdiri atas 10 tanaman yang diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor-faktor P2, H3 dan K3secara tersendiri memberikan peningkatan indeks
keracunaan gulma yang terbaik dibanding lainnya. Kombinasi P2H2K2 memberikan
hasil indeks keracunan gulma terbaik dibanding lainnya.
Kata kunci : gulma, herbisida, Shorea leprosula

PENDAHULUAN
Potensi Shorea leprosula sebagai kayu pertukangan membuka
peluang untuk terus dapat mengembangkan jenis tersebut sekaligus
meningkatkan produktivitas hutan. Upaya penanaman telah dilakukan
baik pada hutan sekunder maupun areal bekas tebangan. Penanaman
dengan sistem TPTJ SILIN menggunakan jenis S. leprosula telah dilakukan
di beberapa lokasi seperti di PT. Sari Bumi Kusuma (Soekotjo, 2009;
Widiyatno et al., 2011; Pamoengkas dan Prayogi, 2011), PT. Sarmiento
Parakantja Timber (Soekotjo, 2009; Pamoengkas dan Prasetia, 2014), PT.
Balikpapan Forest Industries (PT. BFI) (Soekotjo, 2009), PT. Gunung
Meranti (Wahyudi et al., 2010) serta PT. Suka Jaya Makmur (Mutia dan
Pamoengkas, 2014). Salah satu masalah yang kemudian muncul pada
areal penanaman tersebut adalah adanya gangguan gulma.
Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang mengganggu atau
merugikan tanaman pokok. Karena sifatnya yang merugikan maka perlu
untuk dikendalikan (Sembodo, 2010). Salah satu kerugian yang
ditimbulkan oleh gulma yaitu pertumbuhan tanaman pokok menjadi
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terhambat karena gulma bersifat menyaingi. Kehadiran gulma tidak
dapat dielakkan, terlebih lagi pada penanaman sistem jalur dimana
kegiatan pembukaan jalur tanaman memungkinkan masuknya cahaya
hingga mencapai lantai hutan. Kondisi ini dapat menjadikan
perkembangan gulma lebih cepat dibanding tanaman pokok, terutama
bila tanaman pokok masih berumur muda. Berdasarkan pengalaman
penanaman jenis-jenis dipterokarpa, masalah utama yang dihadapi
adalah gangguan gulma (Subiakto et al., 2007). Dengan kondisi ini, maka
keberhasilan pengendalian gulma menjadi salah satu kunci keberhasilan
dalam penanaman khususnya pada jenis-jenis dipterokarpa.
Pada prinsipnya, pengendalian gulma tidak dimaksudkan untuk
membasmi melainkan upaya untuk mengendalikan populasi hingga
dibawah ambang ekologi atau ekonomi. Dalam pelaksanaannya,
pengendalian gulma dilakukan terhadap jenis-jenis gulma yang benarbenar mengganggu dan merugikan tanaman (Wibowo, 2006).Untuk
menentukan kebijakan pengendalian gulma pada tanaman S. leprosula,
status gulma perlu diketahui. Status gulma adalah potensi suatu jenis
gulma dalam menimbulkan gangguan. Berdasarkan hasil identifikasi awal
di areal penanaman jenis S. Leprosula PT. BFI menunjukkan bahwa
terdapat 65 jenis gulma dan termasuk dalam 35 famili. Empat jenis yang
dominan yaitu Clidemia hirta, Mikania micrantha, Eclinocloa colonum
dan Paspalum conjugatum. Gulma jenis M. micrantha merupakan gulma
yang paling potensial menimbulkan kerusakan sehingga perlu untuk
dikendalikan (Ngatiman dan Cahyono, 2016).
Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengendalian gulma
tersebut adalah secara kimiawi menggunakan herbisida. Penggunaan
senyawa kimia akhir-akhir ini semakin berkembang terutama untuk areal
yang luas seperti pada tanaman kehutanan. Herbisida yang mengandung
bahan aktif glifosat merupakan salah satu herbisida yang banyak tersedia
di pasaran. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan uji coba
beberapa jenis herbisida untuk mengetahui efektivitasnya.
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu
Kegiatan penelitian berada di areal penanaman TPTJ SILIN jenis S.
leprosula PT. BFI.Tepatnya pada RKT 2008 petak 12 tahun tanam
Desember 2009. Jarak tanam yang digunakan adalah 20 m x 2,5 m. Secara
administratif lokasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Sotek,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan
klasifikasi Schmidt dan Ferguson, areal kerja PT. BFI termasuk dalam tipe
iklim A (sangat basah). Curah hujan tahunan rata-rata 2.709 mm, suhu
udara rata-rata tahunan 26oC dan kelembaban nisbi antara 81-87%. Jenis
tanah termasuk podsolik merah kuning (BFI, 2004). Kegiatan penelitian
dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2010.
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B. Bahan dan Alat Penelitian
Objek pengamatan adalah gulma yang berada pada jalur tanaman
jenis S. leprosula. Bahan dan alat penelitian meliputi herbisida berbahan
aktif glifosat, seng alumunium, benang label, kantong plastik, koran
bekas, hand sprayer, corong, gelas ukur, ember, kaliper, meteran kain,
alat tulis dan kamera.
C. Rancangan Penelitian
Perlakuan yang digunakan adalah pengendalian pola setempat,
jenis herbisida dan konsentrasi formulasi.Pengendalian pola setempat (P)
terdiri atas P1 = pola lajur (penyemprotan gulma 1 m pada kiri dan kanan
dari tanaman pokok) dan P2 = pola melingkar setempat (penyemprotan
gulma berbentuk lingkaran dengan radius 1 m dari tanaman pokok).
Faktor jenis herbisida (H) terdiri atas H1 = Roundup 486 AS (setara dengan
glifosat 360 g/l), H2 = Basmilang 480 AS (setara dengan glifosat 356 g/l)
dan H3 = Touchdown 620 AS (setara dengan glifosat 500 g/l) serta faktor
konsentrasi (K) terdiri atas K0 = kontrol, K1 = 3,5 ml/l air, K2 = 4,5 ml/l
air dan K3 = 5,5 ml/l air. Terdapat 24 unit pengamatan dan setiap unit
terdiri atas 10 tanaman pokok yang diulang 3 kali. Data yang diambil
meliputi persen hidup tanaman pokok, persentase serangan gulma M.
micrantha, keracunan gulma dan kepadatan populasi gulma. Untuk
mengetahui persentase hidup tanaman dihitung menggunakan rumus :
Persentase hidup=

Jml tanaman yang hidup
x 100%
Jml tanaman dalam jalur

Untuk mengetahui persentase gangguan gulma M. micranthapada
tanamaan S. leprosuladihitung menggunakan rumus :
Persentase serangan=

Jml tanaman yang diserang
x 100%
Jml tanaman dalam jalur

Gangguan dibedakan menjadi 2 yaitu kelas serangan ringan dan
berat. Gangguan ringan yaitu gulma yang baru menjalar pada batang
tanaman, sedangkan gangguan berat apabila gulma sudah menjalar dan
berkembang pada bagian percabangan.
Pengamatan keracunan gulma dari penggunaan herbisida dilakukan
selama 2 bulan masing-masing pengamatan 1 bulan dan 2 bulan setelah
aplikasi herbisida untuk mengetahui indeks keracunan gulma.
Selanjutnya, pada bulan ke 3 setelah aplikasi herbisida, dilakukan
pengamatan secara kualitatif berdasarkan kepadatan populasi gulma
yaitu sangat padat, padat dan jarang. Untuk mengetahui nilai keracunan
gulma digunakan skoring sebagai berikut (Nazif, 1993) :
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0 = tidak ada keracunan, 0%-5% bentuk atau warna daun muda tidak
normal
1 = keracunan ringan, 6%-10% bentuk atau warna daun muda tidak
normal
2 = keracunan sedang, 11%-20% bentuk atau warna daun muda tidak
normal
3 = keracunan berat, 21%-50% bentuk atau warna daun muda tidak
normal
4 = keracunan sangat berat, >50% bentuk atau warna daun muda tidak
normal hingga mengering dan rontok sampai mati
Persentase keracunan merupakan perbandingan antara persen
gulma yang mengalami keracunan dengan luas areal yang disemprot
dengan herbisida. Untuk mengetahui indeks keracunan gulma digunakan
rumus (Nazif, 1993) :
N1+N2+N3+… Nn
I=
x 100%
Nmax x X
dimana :
I
= indeks keracunan
N1-Nn =jumlah nilai/skoring pada setiap tanaman
Nmax = nilai skoring tertinggi
X
= jumlah tanaman yang diamati
D. Analisis Data
Data kemudian ditabulasi dan dibahas secara deskriptif kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi data hasil pengamatan seperti tersaji pada Tabel 1.
Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi
herbisida pada pengendalian pola setempat, jenis herbisida maupun
konsentrasi yang digunakan tidak menimbulkan gejala keracunan pada
tanaman pokok. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase hidup
tanaman S. Leprosula yang tinggi yaitu sebesar 92,64% serta kondisi
tanaman pokok yang masih segar.
Berdasarkan hasil identifikasi awal, bahwa gulma jenis M.
micrantha merupakan jenis dominan dan harus dikendalikan (Ngatiman
dan Cahyono, 2016). Serangan gulma M. Micrantha tersebut berupa lilitan
pada batang dan cabang yang ternyata dijumpai pada semua lajur
perlakuan dengan tingkat ringan dan berat (Tabel 1). Tingkat gangguan
ringan rata-rata 13,62% (3,33%-31,03%) sedangkan gangguan berat ratarata 16,83% (3,33%-70%). Serangan dengan tingkat berat berupa lilitan
yang berkembang hingga tajuk tanaman hingga tajuk tidak mampu lagi
menopang biomassa gulma. Batang akhirnya patah dan beberapa
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tanaman pokok mati. Rata-rata serangan M. micrantha mencapai 30,45%
dari seluruh perlakuan dan kelas serangan.
Tabel 1. Rekapitulasi persentase hidup tanaman, kelas serangan M.
micrantha, indeks keracunan gulma dan kepadatan populasi
gulma setelah aplikasi herbisida

Perlak
uan

P1H3K0
P1H1K2
P1H2K2
P1H1K3
P1H1K0
P1H2K1
P1H1K1
P1H2K0
P1H3K3
P1H3K2
P1H3K1
P1H2K3
P2H1K3
P2H3K2
P2H1K1
P2H1K0
P2H3K0
P2H2K1
P2H3K3
P2H2K2
P2H2K3
P2H2K0
P2H3K1
P2H1K2

Persen
hidup
(%)

100
83,33
100
96,67
96,67
93,33
96,67
96,67
100
70
83,33
100
90
96,67
83,33
93,33
93,33
63,33
100
100
96,67
90
100
100

Keterangan:

Kelas serangan M.
micrantha(%)
Ringan

Berat

Jml

23.33
20.00
13.33
6.89
27.58
10.71
31.03
13.79
16.67
4.79
3.84
3.33
11.11
10.34
16.00
14.28
3.57
18.18
20.00
23.33
0.00
14.81
6.67
13.33

30.00
16.00
70.00
27.58
44.82
3.57
13.79
6.89
10.00
9.52
7.69
26.66
7.40
0.00
4.00
25.00
17.85
0.00
3.33
30.00
3.44
29.63
6.67
10.00

53.33
36.00
83.33
34.47
72.40
14.28
44.82
20.68
26.67
14.31
11.53
29.99
18.51
10.34
20.00
39.28
21.42
18.18
23.33
53.33
3.44
44.44
13.34
23.33

Indeks
keracunan
gulma (%)
Bulan1 Bulan2

0
55
51,67
52,22
0
58,33
48,88
0
73,33
53,33
55
58,33
41,11
46,66
55
0
0
64,44
44,44
65,55
50
0
46,67
52,22

0
67,77
68,87
66,67
0
65
72,22
0
84,16
84,44
76,67
80
80
74,16
63,33
0
0
75
90
97,78
83,33
0
95,55
94,44

Kepadatan populasi
gulma
Sangat
padat
100
0
0
0
100
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
100
0
0

Padat

Jarang

0
83,33
60
76,67
0
76,67
86,67
0
10
30
50
96,67
56,67
3,33
26,67
0
0
3,33
40
56,67
6,67
0
3,33
23,33

P1= pola lajur; P2 = pola melingkar setempat; H1 = Roundup 486
AS; H2= Basmilang 480 AS; H3= Touchdown 620 AS; K0= kontrol;
K1=3,5 ml/l air; K2=4,5 ml/l air; K3= 5,5 ml/l air
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0
16,67
40
23,33
0
23,33
13,33
0
90
70
50
3,33
43,44
96,67
73,33
0
0
96,67
60
43,44
93,33
0
96,67
76,67
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 1 bulan setelah aplikasi
herbisida, rata-rata indeks keracunan gulma pada pola P 1 ternyata lebih
baik dibanding P2, namun sebaliknya setelah 2 bulan P2 lebih baik
dibanding P1. Terjadi peningkatan indeks keracunan gulma pada bulan ke
2 dan peningkatan tertinggi adalah pola P2. Secara keseluruhan pola P2
lebih baik dibanding P1. Banyaknya larutan herbisida yang digunakan
untuk penyemprotan berbeda-beda. Pola P1 menghabiskan larutan
herbisida sebanyak 12-17,5 liter/jalur atau per 30 tanaman dengan ratarata 13,54 liter/jalur atau 0,44 liter/tanaman, sedangkan pola P 2
menghabiskan larutan herbisida sebanyak 10- 14,5 liter/ jalur atau per
30 tanaman atau 0,41 liter/tanaman. Perbedaan jumlah larutan yang
digunakan kedua perlakuan tersebut disebabkan karena perbedaan
luasan yang disemprot, dimana pola P 1 lebih luas daripada pola P2.
Pengendalian gulma menggunakan pola P2 dapat diaplikasikan dalam
rangka pengendalian gulma menggunakan herbisida. Karena selain hasil
semprotan lebih baik dibanding pola P1, juga lebih efisien penggunaan
herbisida dan sekaligus menghemat biaya pemeliharaan. Bila
dibandingkan dengan pemeliharaan secara manual, bahwa ternyata
penggunaan herbisida untuk pengendalian gulma yang diujicobakan pada
areal perkebunan memberikan hasil yang lebih baik dalam menekan
pertumbuhan gulma. Disamping itu, dari segi biaya perlakuan manual
jauh lebih mahal (Supawan dan Hariyadi, 2014). Dari hasil pengendalian
pola P2 untuk beberapa bulan ke depan tidak perlu dilakukan
pengendalian gulma, hanya saja perlu tindakan silvikultur dengan
pelebaran pada kiri dan kanan jalur agar tanaman pokok tumbuh baik.
Dilihat dari jenis herbisida yang digunakan, terjadi variasi rata-rata
indeks keracunan gulma bulan 1 dan bulan 2. Pada bulan 1, herbisida H 2
lebih baik diikuti H3 dan H1. Namun pengamatan selanjutnya H3 lebih baik
diikuti H2 dan H1. Peningkatan indeks keracunan bulan 1 ke bulan 2
menunjukkan bahwa H3 yang terbaik diikuti H1 dan H2.Herbisida H3 setara
dengan glifosat 500 g/l dan berturut-turut H1 dan H2setara dengan
glifosat 360 g/l dan glifosat 356 g/l. Dengan demikian, bahwa semakin
meningkatnya kandungan glifosat ternyata memberikan hasil indeks
keracunan gulma yang semakin baik.
Variasi indeks keracunan gulma juga terjadi pada faktor konsentrasi
herbisida. Pada bulan 1, K1 lebih unggul dibanding lainnya, namun bulan
2 K2 adalah yang terbaik. Peningkatan indeks keracunan gulma dari bulan
1 ke bulan 2 berturut-turut K3, K2 dan K1. Berdasarkan hasil tersebut
tampak bahwa meningkatnya konsentrasi larutan herbisida semakin
meningkatkan indeks keracunan gulma.
Jika melihat kombinasi perlakuan dari ketiga faktor (Tabel 1),
bahwa terjadi peningkatan keracunan gulma dari bulan ke 1 ke
pangamatan bulan ke 2. Bulan 1 pada kisaran 41,11% -73,33%, sedangkan
bulan 2 pada kisaran 63,33% -97-78% kecuali pada perlakuan kontrol
(tanpa herbisida) dengan nilai 0%. Kombinasi perlakuan yang terbaik
adalah P2H2K2 dengan nilai indeks keracunan gulma 97,78%.
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Pengamatan secara kualitatif 3 bulan setelah aplikasi herbisida
meliputi kepadatan populasi gulma (Tabel 1). Tampak bahwa perlakuan
kontrol masih sangat padat oleh gulma dibanding lainnya. Kombinasi
terbaik adalah perlakukan P2H3K serta 3 rangking teratas didominasi pola
P2. Berdasarkan nilai rata-ratanya, perlakuan P2 lebih baik dari segi
kepadatan populasi gulmanya dibanding P 1, baik itu tingkat padat (P2
18,33<P1 47,50) maupun jarang (P2 56,67>P1 27,50). Sedangkan pada jenis
herbisida, H3adalah herbisida paling baik diikuti H2 dan H1.
Berdasarkan pengamatan di lapangan hanya terhadap gulma
dominan, gulma C. hirta resisten terhadap larutan herbisida. Pada waktu
gulma masih kecil, batangnya masih lunak dapat mematikan. Namun,
apabila gulma telah berbatang keras dan mengelompok, penyemprotan
herbisida menjadi tidak efektif. Hal ini karena bagian gulma yang
mengalami kekeringan hanya bagian daun mudanya saja. Tidak efektifnya
penyemprotan tersebut diduga karena pada saat penyemprotan
dilakukan, larutan herbisida menempel pada bulu-bulu yang terdapat di
permukaan larut terbawa air pada saat hujan. Seperti diketahui bahwa
permukaan daun C. hirta kasar dan berbulu, meskipun larutan herbisida
akan mudah tertampung pada permukaan daun, akan tetapi larutan
herbisida tersebut tidak dapat masuk ke jaringan daun.Pada gulma jenis
M. micrantha, daun dan batangnya kering bila terkena herbisida dari
semua jenis dan konsentrasi larutan. Namun, keringnya gulma tidak
terjadi pada batang yang menjalar di permukaan tanah. Selanjutnya,
batang yang tidak kering akan muncul tunas baru dan
berkembang.Dengan demikian perlu ujicoba variasi konsentrasi atau jenis
herbisida yang lain seperti herbisida yang mengandung monoamonium
glifosat.Hasil ujicoba herbisida jenis tersebut dengan dosis minimum 4,5
l/ha ternyata mampu mengendalikan gulma M. Micrantha dibawah
tegakan Paraserianthes falcataria tanpa menimbulkan gejala keracunan
pada tanaman pokok (Wibowo dan Nazif, 2007). Lebih lanjut bahwa
herbisida dengan bahan aktif aminocyclopyrachlor, aminopyralid,
fluroxypyr, glyphosate dan triclopyr yang diaplikasikan saat permulaan
pertumbuhan vegetatif dapat mengendalikan gulma jenis M. micrantha
(Sellers et al., 2014).
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pola melingkar
setempat, herbisida Touchdown 620AS dan konsentrasi herbisida 5,5 ml/
l air memberikan peningkatan indeks keracunan gulma yang terbaik
dibandingkan faktor lainnya. Kombinasi yang memberikan hasil
keracunan terbaik adalah pengendalian pola melingkar dengan herbisida
Basmilang 480 AS dan konsentrasi 4,5 ml/l air. Pengendalian gulma yang
dilakukan masih resisten terhadap jenis gulma dominan yaitu C. hirta dan
M. micrantha.
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ABSTRAK
Peningkatan penggunaan obat tradisional Pasak Bumi mendorong peningkatan
pemanenannya. Masyarakat memiliki teknik-teknik tertentu dalam memanen
akar Pasak Bumi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui teknik pemanenan
Pasak Bumi yang dilakukan oleh masyarakat lokal, jenis akar Pasak Bumi yang
dipanen dan potensi Pasak Bumi di daerah pemanenan. Prosedur penelitian
meliputi pengamatan teknik pemanenan dan jenis akar Pasak Bumi serta
pembuatan plot untuk pengukuran potensi, diameter dan tinggi tumbuhan Pasak
Bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pemanenan akar Pasak Bumi
oleh masyarakat lokal dilakukan secara tradisional, diantaranya teknik jungkit,
putar dan tarik. Jenis akar Pasak Bumi yang dipanen yaitu akar Pasak Bumi
kuning, merah dan hitam. Potensi tumbuhan Pasak Bumi di Desa Tumbang Atie
dan Desa Daya Manunggal, Kec. Sanaman Mantikei Katingan, Kalimantan Tengah
pada bulan Nopember 2015 sangat sedikit. Pemanenan akar Pasak Bumi yang
sangat destruktif, perlu diimbangi dengan budidayanya untuk pemanenan
secara berkelanjutan. Pemanfaatan batang dan daun Pasak Bumi perlu untuk
dikembangkan dalam rangka minimalisasi limbah pemanenan.
Kata kunci: Teknik pemanenan, akar Pasak Bumi, jenis, potensi.

PENDAHULUAN
Tanaman Pasak Bumi banyak dijumpai di Kalimantan dan
Sumatera. Masyarakat lokal dari daerah tersebut pun telah lama
menggunakan Pasak Bumi sebagai bahan obat tradisional. Setyowati
(2010) menyatakan bahwa masyarakat Dayak Tunjung di Kalimantan
Timur menggunakan akarnya sebagai obat malaria dengan cara direbus
dan diminum airnya. Ginting (2011) menyatakan bahwa seorang peramu
obat suku Karo mengatakan beberapa pasien telah sembuh dari penyakit
gagal ginjal dan diabetes setelah mengkonsumsi ramuan Pasak Bumi.
Pemakaian tanaman Pasak Bumi meningkat setelah diketahui
khasiatnya sebagai obat yang dapat meningkatkan gairah seksual kaum
laki-laki. Penelitian Juniarto (2004) membuktikan bahwa pemberian
ekstrak Pasak Bumi dapat meningkatkan jumlah spermatozoa, derajat
spermatogenesis testis, kualitas gerakan spermatozoa dan diameter
tubulus seminiferus (histologis testis). Selain itu, Pasak Bumi dapat
digunakan sebagai obat demam, radang gusi, obat cacing, sebagai
tonikum setelah melahirkan (Heriyanto et al., 2006), sitotoksik terhadap
beberapa sel kanker, agen antimikroba (Siregar, 2010).
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Beberapa khasiat tersebut menyebabkan permintaan Pasak Bumi
sebagai bahan baku obat tinggi, sehingga mendorong eksploitasi di hutan
alam meningkat. Selama ini kebutuhan pasak bumi hanya mengandalkan
dari pemungutan pasak bumi liar dari hutan, bukan dari hasil budidaya
dengan cara mencabut akarnya (Kartikawati et al., 2014). Tanaman obat
Pasak Bumi untuk industri kecil obat tradisional dan industri obat
tradisional di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat tahun 2003 adalah ratarata sebanyak 2.154 kg/tahun dan 34 ton/tahun berupa simplisia dengan
bagian tanaman yang digunakan yaitu akar (Pribadi, 2009). Sedangkan
industri herbal dari Malaysia secara besar-besaran membeli Pasak Bumi
dari pulau Sumatera melalui pasar gelap (Zuhud, 2008).
Pemenuhan permintaan bahan baku industri herbal di dalam
maupun luar negeri ini mendorong masyarakat dalam memanen Pasak
Bumi dalam jumlah besar. Masyarakat memiliki teknik-teknik tertentu
dalam memanen akar Pasak Bumi. Teknik pemanenan akar Pasak Bumi di
alam ada seninya dan pada setiap daerah maupun individu memiliki cara
yang berbeda-beda. Hermawan (2010) menyatakan bahwa cara memanen
akar Pasak Bumi yaitu batas antara batang dan akar dipotong dahulu
sebelum cibut, kemudian setelah berbentuk tonggak karena dipotong,
tonggak pasak bumi tersebut dipukul seakan-akan kita memasak tanah.
Setelah itu pasak bumi dicabut, maka pencabutan dengan cara
dipasakkan dahulu lebih mudah karena akar-akar kecil yang menempel
pada akar utamanya telah terputus.
Pemanenan akar Pasak Bumi yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Tumbang Atie dan Daya Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei,
Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah masih bersifat tradisional yang
mengandalkan kemampuan manusia, bukan mesin. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui teknik-teknik pemanenan akar Pasak Bumi
secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, jenis akar Pasak Bumi
yang dipanen dan potensi tanaman Pasak Bumi di Desa Tumbang Atie dan
Daya Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan
Kalimantan Tengah.
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tumbang Atie dan Daya
Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan,
Kalimantan Tengah. Kabupaten Katingan terpilih sebagai lokasi
penelitian berdasarkan pada informasi pengusaha pengolahan akar Pasak
Bumi yang berada di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan informasi
pedagang perantara antara pemungut dan pengusaha pengolahan Pasak
Bumi (tengkulak Pasak Bumi) di Kabupaten Katingan (Kalimantan
Tengah).
Bahan penelitian yang digunakan yaitu tanaman Pasak Bumi.
Metode penelitian yang dilakukan meliputi pengamatan teknik
pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat, pembuatan plot penelitian,
inventarisasi potensi tanaman Pasak Bumi, pengukuran diameter dan
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tinggi tanaman Pasak Bumi. Pembuatan plot penelitian dilakukan secara
purposif sampling dengan metode kuadrat dalam bentuk lingkaran
dengan diameter 20 m (Supeksa et al., 2012). Metode ini dipilih karena
pola persebaran Pasak Bumi yang umumnya mengelompok, sehingga
tumbuhan Pasak Bumi yang berdiameter paling besar diantara lainnya
digunakan sebagai pusat lingkaran. Setiap plot diinventaris potensi
tanaman Pasak Buminya, kemudian diukur diameter dan tinggi tanaman
tersebut. Inventarisasi potensi tanaman Pasak Bumi dilakukan dengan
menghitung jumlah Pasak Bumi yang ada dalam plot saja, tidak
menginventaris tanaman lain disekitarnya karena lokasi pemungutan
merupakan bekas ladang yang telah menjadi hutan sekunder.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Teknik Pemanenan
Pemungutan akar Pasak Bumi yang dilakukan oleh masyarakat
tergantung dari pesanan. Bila ada pesanan, dalam 1 minggu masyarakat
dapat mengumpulkan Pasak Bumi kurang lebih 10 pikul (1 pikul = + 30-40
kg berat basah). Diameter akar Pasak Bumi bagian atas yang diambil
adalah akar yang berdiameter + 5 cm. Serupa dengan hasil penelitian
Kartikawati et al., 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar
gunung Ambawang mencari pasak bumi berdasarkan pesanan dari
pengumpul dan pengumpul mendapat pesanan dari tengkulak. Frekuensi
transaksi antara tengkulak dengan pedagang terjadi kurang lebih 1-2
bulan sekali. Dalam mencari Pasak Bumi biasanya dilakukan secara
berkelompok, yaitu antara 2-3 orang. Anggota kelompok biasanya masih
mempunyai hubungan keluarga dan memiliki pengetahuan dan teknik
pemungutan Pasak Bumi. Lokasi pencarian Pasak Bumi berada dekat
dengan kampung tempat tinggal yang dapat ditempuh dengan berjalan
kaki kurang lebih 1 jam.
Pemanenan akar Pasak Bumi yang dilakukan oleh masyarakat di
Desa Tumbang Atie dan Daya Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei,
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ada tiga teknik yaitu teknik
jungkit, putar dan tarik. Teknik pemanenan akar Pasak Bumi pada tiap
pemungut dapat berbeda-beda. Kartikawati et al., 2014 menyatakan
bahwa atribut komunitas yang mempengaruhi pemungut melakukan
kegiatan pemungutan Pasak Bumi, salah satunya adalah hanya
sekelompok kecil masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang
tanaman Pasak Bumi dengan skill atau keahlian khusus dalam teknik
pemungutan. Hal ini karena sifat akar tunjang Pasak Bumi membutuhkan
keahlian khusus dalam melakukan pemungutan.
Teknik jungkit dilakukan oleh 1 orang atau lebih. Alat yang
digunakan dalam teknik jungkit yaitu tali (kawat atau tambang) dan
tongkat jungkit (biasanya batang pohon yang berdiameter +5 cm). Cara
kerja teknik jungkit disajikan pada Gambar 1 adalah : 1) Tanaman Pasak
Bumi ditebang dengan menyisakan batang pohon +50 cm. Sisa batang ini
berfungsi untuk merenggangkan akar dengan tanah saat akar diambil; 2)
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Sekitar akar dibersihkan dari seresah daun atau tanaman pengganggu
lainnya untuk memudahkan pemungutan (Gambar 1a); 3) Tanah di sekitar
akar digali dan dibuat lubang dengan linggis (Gambar 1b). Kedalaman
lubang + 1/3 panjang akar; 4) Goyang-goyang batang Pasak Bumi 3-5 kali
untuk merenggangkan akar dengan tanah dan akar kecil di sekitar akar
tunggang terputus (Gambar 1c); 5) Letakkan tongkat jungkit dekat
dengan batang, ikat kuat pangkal batang dan tongkat jungkit dengan tali
(Gambar 1d); 6) Angkat salah satu ujung tongkat ke atas dan ujung
lainnya tetap berada di tanah (Gambar 1e); 7) Akar Pasak Bumi tertarik
ke atas, kemudian lepaskan tali pengikat akar dan batang (Gambar 1f).
Potong sisa batang dan akar Pasak Bumi siap dipanen.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 1. Cara kerja teknik jungkit.
Teknik Putar pada pemanenan Pasak Bumi dapat dilakukan oleh 2
orang atau lebih. Alat yang digunakan pada teknik ini yaitu tali, stick
putar dan linggis. Cara kerja teknik putar dapat dilihat pada Gambar 2
yaitu : 1) Tanaman Pasak Bumi ditebang dan disisakan batangnya dengan
panjang +50 cm; 2) Sekitar pohon dibersihkan dan dibuat lubang dengan
linggis (Gambar 2a). Kedalaman lubang + 1/3 panjang akar; 3) Stick kayu
berdiameter + 2 cm dikat dengan tali pada bagian tengah sisa batang
(Gambar 2b); 3) Stick tersebut diputar searah jarum jam (Gambar 2c); 4)
Batang Pasak Bumi dan stick ditarik ke atas, tali pengikat stick dan batang
dilepaskan (Gambar 2d); 5) Akar siap untuk dipanen (Gambar 2e).

(a)

(b)

(c)

(e)

Gambar 2. Teknik putar dalam pemanenan akar Pasak Bumi.
Teknik Tarik pada pemanenan akar Pasak Bumi dilakukan oleh 2
orang atau lebih. Alat yang digunakan pada teknik ini adalah linggis. Cara
kerja teknik tarik disajikan pada Gambar 3 yaitu : 1) Pohon Pasak Bumi
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ditebang dengan menyisakan batang bagian bawah sepanjang +50 cm; 2)
Sekitar pohon tersebut dibersihkan dari serasah maupun tanaman yang
mengganggu proses pemanenan; 3) Tanah sekitar pohon digali dan dibuat
lubang dengan kedalaman +1/3 panjang akar; 4) Batang Pasak Bumi
ditarik oleh 2 orang atau lebih menggunakan tangan (Gambar 3a); dan 4)
Akar Pasak Bumi tertarik ke atas dan siap dipanen (Gambar 3b).

(a)

(b)

Gambar 3. Teknik tarik pada pemanenan akar Pasak Bumi.
B. Jenis Akar Pasak Bumi
Pasak Bumi dalam perdagangan di bedakan menjadi 3 warna yaitu
Pasak Bumi kuning, merah dan hitam. Masyarakat lokal menyebut Pasak
Bumi kuning dengan nama Ginseng Kalimantan (Desa Tumbang Atie),
Pasak Bumi (Desa Daya Manunggal); Pasak Bumi merah dengan nama
Tapasut; dan Pasak Bumi hitam dengan nama Mahawai tai manut (Desa
Tumbang Atie), Pahakat (Desa Daya Manunggal).
Pasak Bumi kuning memiliki ciri-ciri yang umumnya dikenali dari
akarnya yang berwarna kuning dan rasa akar yang sangat pahit; Pasak
Bumi merah memiliki akar berwarna agak kemerahan dan rasa akar yang
tidak pahit; dan Pasak Bumi hitam memiliki akar berwarna hitam, bau
akar seperti kotoran tai burung dan rasa akar yang tidak pahit.
Karakteristik fisik tanaman Pasak Bumi warna kuning, hitam dan merah
disajikan pada Gambar 4, 5 dan 6.
B.1 Pasak Bumi Kuning
Nama ilmiah Pasak Bumi kuning yaitu Eurycoma longifolia Jack,
dari famili Simaroubacaeae (LIPI, 2016). Tanaman ini memiliki daun
lonjong, permukaan daun halus, tulang daun tidak timbul, warna batang
hijau kehitaman, kulit batang terdapat garis-garis timbul yang sejajar
batang, akar tunjang berwarna kuning (Gambar 3).

(a)
)

(b)
)

(c)
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(d)
)
(e)
Gambar 4. Karakteristik tanaman Pasak Bumi kuning (daun (a, b), batang
(c), percabangan (d) dan akar (e)).
B.2 Pasak Bumi Merah
Nama ilmiah Pasak Bumi merah yaitu Rennellia elliptica Korth,
famili Rubiaceae (LIPI, 2016). Jenis ini memiliki daun lonjong dengan
ujung meluncip, tulang daun timbul, warna batang hijau kecoklatan
dengan bercak keabu-abuan, akar tunjang berwarna kemerahan (Gambar
5).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Gambar 5. Karakteristik tanaman Pasak Bumi merah (daun (a, b), batang
(c), percabangan (d) dan akar (e)).
B.3 Pasak Bumi Hitam
Pasak Bumi hitam memiliki nama ilmiah yaitu Trivalvaria
macrophylla (Blume) Miq., famili Annonaceae (LIPI, 2016). Daun dari
jenis ini berbentuk lonjong dengan ujung meluncip agak panjang, tulang
daun timbul, batang berwarna hijau lumut dengan garis-garis timbul yang
tegak lurus dengan batang, akar tunjang berwarna hitam (Gambar 6).
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(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

(d
(c)
Gambar 5. Karakteristik daun (a, b), batang (c), percabangan (d) dan akar)
(e) tanaman Pasak Bumi hitam.
C. Potensi Pasak Bumi
Tanaman Pasak Bumi di Desa Tumbang Atie dan Desa Daya
Manunggal umumnya ditemukan di lokasi bekas ladang. Informasi dari
pengumpul akar Pasak Bumi menyatakan bahwa tamanan Pasak Bumi di
lokasi bekas ladang ini lebih subur daripada tanaman Pasak Bumi yang
tumbuh di Hutan. Informasi ini masih perlu untuk dikaji kebenarannya.
Tanaman Pasak Bumi tumbuh mengelompok. Beberapa posisi keberadaan
tanaman Pasak Bumi di Desa Tumbang Atie dan Desa Daya Manunggal
disajikan pada Tabel 1. Diameter dan tinggi tanaman Pasak Bumi
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Beberapa posisi keberadaan tanaman Pasak Bumi di Desa
Tumbang Atie dan Desa Daya Manunggal, Kec. Sanaman
Mantikei Katingan, Kalimantan Tengah pada bulan Nopember
2015.
Plot
1
2
3

S
01o12’13,7”
01o12’09,5”
01o12’00,1”

E
113o06’09,1”
113o06’10,7”
113o06’05,4”

4

01o08’09,8”

113o08’39,6”

5

01o18’19,5”

113o07’28,4”

6

01o18’21,1”

113o07’26,2”

7
8

01o18’21,5”
01o18’24,2”

113o07’13,0”
113o07’13,7”

Keterangan
ditemukan 1 Pasak Bumi hitam
ditemukan 1 Pasak Bumi kuning
ditemukan 2 Pasak Bumi yaitu Pasak
Bumi merah dan kuning
ditemukan 4 Pasak Bumi yaitu 1 Pasak
Bumi hitam dan 3 Pasak Bumi merah
ditemukan 2 Pasak Bumi hitam dan 2
semai Pasak Bumi hitam
ditemukan 1 Pasak Bumi hitam dan 7
semai Pasak Bumi hitam
ditemukan 1 Pasak Bumi hitam
ditemukan 1 Pasak Bumi hitam dan 5
semai Pasak Bumi hitam
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Tabel 1 menunjukkan bahwa potensi Pasak Bumi yang ada di Kec.
Sanaman Mantikei pada bulan Nopember 2015 sangat sedikit. Hal ini
dikarenakan di daerah tersebut pada bulan-bulan sebelumnya telah
dilakukan pemanenan Pasak Bumi sehingga yang tertinggal jumlahnya
sangat sedikit. Demikian pula ukuran diameter pohon yang kurang dari 3
cm lebih banyak dengan tinggi antara 1,3 m sampai 5 m (Tabel 2).
Kartikawati et al. 2014 menyatakan bahwa frekuensi transaksi antara
tengkulak dengan pedagang terjadi kurang lebih 1-2 bulan sekali. Dalam
mencari pasak bumi biasanya dilakukan secara berkelompok, yaitu antara
2-3 orang. Masyarakat melakukan pemungutan Pasak Bumi yang
mempunyai diameter batang berkisar 15-20 cm.
Masyarakat tidak pernah melakukan budidaya untuk mengganti
jumlah tumbuhan yang dipanen. Mereka masih mengandalkan potensi
dari hutan atau lokasi sekitar hutan (bekas ladang yang ditinggalkan
pemiliknya). Pernyataan tersebut didukung oleh Kartikawati et al. 2014
yang menyatakan bahwa sistem pemungutan pasak bumi yang ekstensif
merupakan ancaman bagi keberadaan spesies Pasak Bumi karena hingga
saat ini masyarakat belum mampu melakukan budidaya dan proses
pertumbuhan pasak bumi yang lambat. Pemanenan akar Pasak Bumi
kuning dalam skala besar dapat mengakibatkan penurunan populasinya di
alam, sedangkan distribusi tanaman ini terbatas hanya di Kalimantan dan
Sumatera (Galih & Esyanti, 2014).
Tabel 2. Diameter dan tinggi tanaman Pasak Bumi di Desa Tumbang Atie
dan Desa Daya Manunggal, Kec. Sanaman Mantikei Katingan,
Kalimantan Tengah.
Jenis
Diameter (cm)
Tinggi (m)
Pasak Bumi hitam
3,2
3,5
Pasak Bumi kuning
1,7
2,25
Pasak Bumi merah
2,5
3,5
Pasak Bumi kuning
1,5
3
Pasak Bumi merah
1,1
1,3
Pasak Bumi merah
1,8
2
Pasak Bumi hitam
2
3
Pasak Bumi merah
3,1
4
Pasak Bumi hitam
2
2
Pasak Bumi hitam
1
2
Pasak Bumi hitam
5,2
5
Pasak Bumi hitam
4,2
4,5
KESIMPULAN DAN SARAN
Teknik pemanenan akar Pasak Bumi secara tradisional yang
dilakukan oleh masyarakat di desa Tumbang Atie dan desa Daya
Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan,
Kalimantan Tengah ada 3 teknik yaitu teknik jungkit, teknik putar dan
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teknik tarik. Jenis akar Pasak Bumi yang dipanen yaitu akar Pasak Bumi
kuning, merah dan hitam. Potensi tanaman Pasak Bumi di kedua desa
tersebut pada bulan Nopember 2015 sangat kecil.
Pemanenan akar Pasak Bumi yang sangat destruktif, perlu
diimbangi dengan budidayanya untuk pemanenan secara berkelanjutan.
Pemanfaatan batang dan daun Pasak Bumi perlu untuk dikembangkan
dalam rangka minimalisasi limbah pemanenan sehingga perlu juga
penelitian kandungan kimia yang terdapat didalamnya.
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ABSTRAK
Secara tradisional, lemak Tengkawang telah digunakan secara luas oleh
masyarakat lokal untuk berbagai macam produk turunan sederhana. Aplikasi lebih lanjut,
beberapa penelitian telah mengemukakan bahwa lemak Tengkawang dapat dimanfaatkan
pada industri makanan sebagai pengganti butter, salah satunya Black Butter Rice. Aplikasi
lemak Tengkawang dalam Black Butter Rice memberikan“sentuhan eksotis” pada nasi
goreng tersebut. “Uji pasar” terhadap Black Butter Rice perlu dilakukan pada masyarakat,
selain bertujuan sebagai “ujiminat” konsumen, juga untuk mengetahui omset penjualan
Black Butter Ric eagar dapat “layak jual”. “Uji pasar” selama lebih kurang1 bulan penjualan
membuktikan bahwa Black Butter Rice mendominasi hingga 60% minat konsumen
dibandingkan produk makanan lain, seperti : Nasi goreng kambing (30%), nasi goreng ayam
(5%) dan nasi goreng bakso (5%). Aplikasi lemak Tengkawang pada Black Butter Rice juga
telah terbukti meningkatkan omset penjualan rata-rata tertinggi setiap hari sebesar RP.
1.400.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Black Butter Rice dapat dikembangkan menjadi
produk layak jual.
Kata Kunci : Lemak, Tengkawang, Black Butter Rice, Omset

PENDAHULUAN
Seiring perkembangan jaman, terjadi pergeseran budaya pola makan dari
pola memasak makanan sendiri di rumah menjadi pola makan di luar rumah (Osaili
et al., 2013). Selain itu, 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.
Penggunaan bahan makanan yang berasal dari daerah setempat dapat
meningkatkan ciri khas daerah dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan
perekonomian warga setempat (Ramadan, 2011). 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. Inovasi pertama adalah penggunaan lemak
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Tengkawang dalam nasi goreng Tengkawang sebagai Exotic Food dari Kalimantan
(Fernandes dan Maharani, 2014).
Nasi goreng adalah salah satu menu yang terkenal dan disediakan di hotel,
rumah makan besar hingga warung di pinggir jalan. Penjualan street food atau
warung makan di tepi jalan untuk negara berkembang terjadi sangat pesat, namun
untuk meningkatkan kualitasnya perlu dilakukan intervensi dari pihak tertentu
(Sun et al., 2012). Sebagai salah satu bentuk kepedulian Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa, terutama dalam mengaplikasikan
hasil riset kemasyarakat dan untuk meningkatkan kualitas usaha kecil, maka
dilakukan kerjasama dengan warung nasi goreng “Wong Songo” di Jalan Pramuka,
Samarinda.
Bentuk kerjasama tersebut berupa pembuatan menu makanan inovatif
Black Butter Rice atau Nasi Goreng Lemak 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. Selain itu, tinta cumi-cumi memiliki aktifitas anti oksidan dalam
makanan (Vate dan Benjakul, 2013).
Penggunaan lemak Tengkawang dalam Black Butter Rice memberikan
aroma yang khas pada nasi goreng tersebut. Chandra (2015) menyebutkan bahwa
untuk mengetahui tingkat penerimaan pelanggan terhadap menu baru harus
dilakukan “uji pasar”. Oleh karena itu perlu dilakukan “uji pasar” terhadap Black
Butter Rice di masyarakat, selain bertujuan sebagai uji minat konsumen, juga
untuk mengetahui omset penjualan agar dapat mempertimbangkan produk
dimaksud layak jual.
METODE
“Uji pasar” dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan terhadap
warung nasi goreng “Wong Songo” untuk membuka stand penjualan di pasar
kuliner setiap hari Minggu pagi di Gedung Olahraga (GOR) Sempaja, sejaktanggal
18 Oktober hingga 15 November 2015. Menu yang dijual antara lain Black Butter
Rice, Nasi Goreng Kambing, Nasi Goreng Ayamdan Nasi Goreng Bakso.
Pengamatan yang dilakukan terhadap produk, meliputi jumlah pendapatan, minat
konsumen dan“uji organoleptik” (aroma dan rasa, kepada 20 orang responden)
selama “uji pasar” berlangsung, dicatat dan dirata-rata.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran aplikasi lemak Tengkawang pada Black Butter Rice
dilakukan saat “uji pasar”dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :
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Gambar 1. Black Butter Rice (kiri) dan Uji pasar di GOR Sempaja (kanan).
Berdasarkan hasil pengamatan, terjadi peningkatan serta penurunan
minat konsumen yang mempengaruhi omset penjualan produk. Total omset
penjualan selama “uji pasar” dapat dilihat pada grafik berikut ini.
16
14

Omset Penjualan
x Rp. 100.000,-

12
10
8
6
4
2
0
18 Okt

01 Nov

08 Nov

15 Nov

WaktuPenjualan

Gambar 2. Grafik penjualan saat uji pasar
Tempat berjualan makanan yang strategis dan dekat dengan keramaian
akan mempengaruhi jumlah penjualan (Gregorash, 2016). Penjualan tercepat
pada tanggal 8 November yaitu berakhir pada pukul 09.30 WITA dengan total
omset penjualan sebesarRp. 1.400.000,00. Pada 15 November, posisi stand
penjualan bergeser ketempat yang tidak strategis, akibatnya omset menurun
menjadi Rp. 800.000,00 dan penjualan berakhir pada pukul 12.00 WITA.

177

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

Persentase penjualan produk makanan pada “uji pasar” menunjukkan
minat konsumen pada produk yang ditawarkan, lebih rinci dapat dilihat pada
diagram berikut ini.
5%
5%

Black Butter Rice
Nasi Goreng
Kambing

30%

Nasi Goreng Ayam
60%
Nasi Goreng Bakso

Gambar 3. Persentase penjualan produk makanan saat “uji pasar”.
Dalam industri makanan,konsumen memiliki peranan yang penting memilih
makanan yang disukai (Ayala et al., 2016; Siro et al., 2008). 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. Selain
itu, penggunaan tinta cumi-cumi dalam makanan memberikan warna yang
cenderung gelap dan memiliki aroma yang lebih enak (Aulia et al., 2013).
Tiga jenis nasi goreng lainnya memiliki proporsi yang lebih kecil karena
dapat ditemukan di warung nasi goreng lainnya. Untuk persentase nasi goreng
kambings ebesar 30%. Penggunaan daging kambing dalam makanan walaupun
memberikan aroma yang khas, didalam tubuh akan memicu terbentuknya
lemak/kolesterol (D’Alessandro et al., 2015). Sisanya adalah nasi goreng ayam dan
nasi goreng bakso, masing-masing 5%.
Hasil uji organoleptik untuk kesukaan aroma, paling banyak disukai adalah
Black Butter Rice sebesar 40%, selanjutnya nasi goreng kambing 35%. Nasi goreng
ayam 15% dan yang paling rendah adalah nasi goreng bakso yang hanya 10%. Aksu
(2009) menyatakan bahwa walaupun lemak dan daging kambing memberikan
aroma yang khas pada masakan, namun banyak orang yang menghindarinya
karena alasan kesehatan.
Untuk hasil uji organoleptik berupa kesukaan rasa, didominasi oleh Black
Butter Rice sebesar 45%, berikutnya adalah nasi goreng kambing 25%. Sedangkan
nasi goreng ayam dan nasi goreng bakso memiliki nilai sama, masing-masing 15%.
Lebih lanjut, Badiani et al, (2004) mengemukakan adanya proses pemanasan pada
lemak kambing akan mengubah ikatan asam lemak yang akan menimbulkan
perubahan rasa.
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KESIMPULAN
Uji pasar membuktikan bahwa aplikasi lemak Tengkawang pada Black
Butter Rice sangat diminati konsumen dan dapat meningkatkan omset penjualan.
Jaminan nama institusi terpercaya, lokasi penjualan yang strategis, aroma dan
rasa yang khas serta penampilan warnanya yang unik menjadikan produk Black
Butter Rice lebih diminati dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan,
seperti ; nasi goreng kambing, nasi goreng ayam maupun nasi goreng bakso.
Aplikasi lebih lanjut dari lemak Tengkawang ini tentunya dapat dikembangkan
dalam skala industri turunan lemak yang lebih besar dengan diikuti oleh
pengenalan bentuk produk dengan ciri khas tertentu melalui upaya promosi yang
disesuaikan dengan kebutuhan.
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Ucapan terima kasih dihaturkan khusus kepada International Tropical
Timber Organization (ITTO) PD 586/10 Rev.1 (F) atas dukungan inisiasi program
pengembangan HHBK Tengkawang, sekaligus kepada semua pihak yang telah
berkontribusi langsung terhadap hasil uji yang tertuang dalam makalah ini,
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan di dua IUPHHK Sampel di Kalimantan dengan menggunakan
metode wawancara terhadap responden masyarakat di sekitar hutan dan
manajemen IUPHHK. Tulisan ini menyampaikan hasil bahwa subsistensi
masyarakat yang hidup di sekitar hutan tidak selalu berkenaan tentang
bagaimana memungut hasil alam dari hutan, tapi juga tentang bagaimana
meningkatkan kualitas hidup. Subsistensi bersifat dinamis, se-dinamis persepsi
yang berubah akibat perubahan lingkungan, termasuk perubahan daya dukung
hutan itu sendiri.
Kata Kunci: Persepsi, masyarakat sekitar hutan, pelibatan, hutan produksi

PENDAHULUAN
Hutan memiliki beragam fungsi essensial (Koch dan Kennedy, 1991;
Gardner dan Engelman, 1999; Pukkala, 2016; Sing et al, 2015).Salah satu
fungsi tersebut adalah sebagai tempat hunian bagi sebagian masyarakat
yang hidup secara subsisten di sekitarnya (Peluso & Vandergeest, 2001).
Subsistensi ini membangun persepsi masyarakat terhadap sumberdaya
hutan itu sendiri dalam level berbeda dan berdinamika. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, hutan didefinisikan sebagai tanah yang luas yang
ditumbuhi pohon-pohonan dan biasanya tidak dipelihara orang (KBBI,
1996). Kata “biasanya tidak dipelihara orang” dalam definisi ini menjadi
referensi persepsi paling klasik tentang bagaimana masyarakat secara
tradisional memahami hutan di sekitarnya. Tradisi serta keterikatan
budaya, sosial dan ekonomi terbangun dari ketersediaan sumberdaya
yang melimpah dalam luasan hutan yang besar (Wadley, 1997). Pada saat
hutan mulai dipelihara oleh negara sejak 1967, tradisi bergeser dan
keterikatan bertransformasi ke bentuk keterlibatan (Adnan et al, 2015;
Widiarti, 2013).
Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 adalah sebuah
momen awal dimana Indonesia menempatkan hutannya sebagai
sumberdaya alam yang paling praktis dan strategis untuk menghasilkan
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manfaat ekonomi untuk pembangunan Nasional. UU No 5/67 ini diikuti
dengan regulasi banyak kebijakan yang mengatur kewenangan, fungsi dan
tata kelola hutan. Kepentingan ekonomi nasional ini memutus
keterikatan tradisional masyarakat terhadap sumberdaya hutan di
sekitarnya. Pola hidup subsisten bahkan didefinisikan sebagai bentuk
keterlibatan yang negatif, sebagai momok yang mengganggu proses
eksploitasi hutan oleh negara melalui regulasi ijin-ijin Hak Pengusahaan
Hutan (HPH) kepada swasta dari dalam dan luar negeri. Program
settlement dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (Dephut,
1995; Bangsawan & Effendi, 2007) pada era orde baru mendeskripsikan
angkuhnya kekuatan kapital dalam mengakses sumberdaya hutan. Budaya
berladang berpindah dijinakkan di saat pengaturan tebangan melalui
sistem silvikultur TPI, TPTI, TPTJ dan lainnya menjadi aktivitas rutin
tahunan yang juga dilakukan secara berpindah, yang faktanya memiliki
daya rusak hutan yang sangat besar. Situasi ini terjadi dalam kurun waktu
yang cukup panjang, yang menemukan momentum perlawanan pada era
reformasi. Maraknya kegiatan penebangan hutan oleh masyarakat yang
liar pada periode 1999 - 2003 (Suryanto et al, 2006) melahirkan programprogram penjinakkan dalam bentuk pelibatan, diantaranya juga
dilakukan oleh pemegang ijin konsesi hutan produksi. Tulisan ini
bertujuan untuk memberikan informasi tentang persepsi masyarakat
terhadap hutan dan pengelolaannya serta keterlibatan dan harapan
masyarakat dalam pengelolaan hutan di PT Balikpapan Forest Industries
(PT. BFI) dan PT. ITCI Kayan Hutani (PT. IKANI).
METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan data penelitian yang diperoleh pada
periode Juni – Oktober 2011. Penelitian dilakukan di dua konsesi Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi, yaitu PT.
BFI dan PT. IKANI. Pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran
kuisioner dan wawancara dengan pihak manajemen IUPHHK serta
masyarakat pemukim desa di sekitar konsesi. Sedangkan metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan persepsi tentang hutan,
pemanfaatan hutan oleh masyarakat, pengetahuan tentang aktivitas
produksi kayu dan dampak terhadap perubahan perilaku berikut
pengaruhnya.
Persepsi Masyarakat tentang Hutan serta Pemanfaatan Hasil Hutan dan
Lahan
Persepsi yang terbangun dalam masyarakat tentang aktivitas
produksi kayu yang dilakukan oleh pemegang ijin konsesi disajikan pada
Tabel 1. berikut. Sebanyak 77,5 % masyarakat berpendapat bahwa
aktivitas produksi kayu menghasilkan hutan yang rusak. Tingkat
kerusakan meningkat sesuai pertambahan waktu.
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Tabel 1. Persepsi Masyarakat tentang Hutan dan Pemanfaatannya
Responden
Persentase
No
Uraian
PT.
(%)
PT. BFI
IKANI
1. Persepsi tentang kondisi
hutan
0
25
15,6
- Baik/biasa
66
58
77,5
- Rusak/berkurang
4
7
6,9
- Tidak tahu
2. Memanfaatkan hasil hutan
dan lahan
70
90
100
- Ya
- Tidak
Dalam pemahamannya, fungsi utama dari hutan adalah dalam
fungsi ekonomi. Penghasilan diperoleh dengan cara mengambil manfaat
secara langsung dari hutan. Komoditi yang dipungut dari hutan berupa
kayu dan non kayu. Di saat akses ke komoditi menipis, sumber ekonomi
paling strategis bagi masyarakat adalah lahan hutan itu sendiri. Di PT.
IKANI, pemanfaatan lahan masih dalam tradisi lama, yaitu untuk
penggunaan ladang atau kebun. Pola ladang berpindah masih menjadi
tradisi, walaupun dengan sedikit improvisasi. Perpindahan yang dilakukan
mengikuti pola perpindahan petak tebangan dari aktivitas perusahaan.
Alasan yang mendasari cukup sederhana, yaitu kemudahan dalam
mobilisasi. Lalu lintas kendaraan perusahaan sering dimanfaatkan sebagai
tumpangan orang, barang serta hasil panen menuju dan dari ladang serta
pemukiman. Termasuk juga dalam mobilisasi untuk akvifitas memungut
hasil hutan non kayu. Hasil hutan non kayu yang diambil atau
dimanfaatkan diantaranya adalah damar, gaharu, madu, rotan, burung
dan lain-lain. Penghasilan utama bersumber dari hasil panen ladang,
sementara penghasilan tambahan berasal dari aktivitas pemungutan hasil
hutan non kayu. Aktivitas pemungutan umumnya dilakukan pada saat ada
kebutuhan ekonomi besar, misal untuk memenuhi kebutuhan masuk
sekolah anak-anak, pesta dan lainnya. Di PT. BFI, pemanfaatan lahan
didominasi untuk ladang modern bagi komoditi Sawit dan Karet.
Pemahaman tentang manfaat penting hutan sebagai sumber penghasil air
bersih telah cukup terbangun. Pemanfaatan lahan hutan di masyarakat
sekitar PT. BFI dalam bentuk pembangunan kebun Karet. Persepsi ini
terbangun karena banyaknya lahan hutan yang terbuka tanpa tegakan,
sebagian dalam bentuk alang-alang. Sehingga demikian, kebun-kebun
tersebut menjadi sumber penghasilan di saat hutan tidak lagi tersedia.
Sebagian kecil masyarakat lain membangun kebun Sawit. Selain karena
faktor ekonomi, budaya dan pengetahuan yang dibawa pendatang
mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat tentang hutan.
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Persepsi Masyarakat tentang Aktivitas Produksi Kayu
Dalam kaitan pengelolaan hutan, mayoritas responden (83,1 %)
tidak memahami tahapan atau aturan-aturan pengelolaan hutan
termasuk sistem silvikultur yang dilakukan oleh perusahaan (tabel 2).
Mereka tidak mengetahui atau tepatnya menyangsikan bahwa aktivitas
penebangan diikuti dengan adanya aktivitas penanaman, pemeliharaan
tegakan dan tahapan kegiatan lainnya.
Tabel 2. Persepsi Masyarakat tentang Keberadaan IUPHHK dan
Pengelolaan Hutan yang Dilakukan
No
Uraian
Responden
Persentase
(%)
PT. BFI
PT. IKANI
1. Pengetahuan tentang keberadaan
IUPHHK
70
90
100
- Tahu
- Tidak tahu
2. Persepsi keberadaan IUPHHK bagi
masyarakat dan lingkungan (*)
64
54
51,5
- Berdampak positif
57
31
38,4
- Berdampak negatif
1
22
10,1
- Tidak tahu/tidak berpengaruh
3. Pengetahuan tentang aturan
pengelolaan
hutan
(sistem
silvikultur
yang
dilakukan
perusahaan atau IUPHHK)
15
10
15,6
- Tahu
54
79
83,1
- Tidak tahu
1
1
1,3
- Lainnya
Keterangan : (*) = beberapa responden menyebut lebih dari satu
dampak
Persepsi tentang dampak berkembang lebih dinamis yang
menyebabkan jumlah data yang direkam lebih banyak (229). Dinamika ini
dipengaruhi karena pada beberapa responden memilah bentuk dampak
dalam dua atau lebih kepentingan dan sudut pandang. Sebanyak 51,5%
menyatakan bahwa keberadaan dan aktivitas produksi kayunya memberi
dampak positif. Dampak positifnya antara lain adalah kesempatan
bekerja, baik sebagai karyawan manajemen IUPHHK, pekerja kontraktor
maupun buruh harian lepas. Dampak positif lainnya yaitu tersedia dan
terbukanya aksesibilitas jalan, termasuk tersedianya lahan terbuka. Fee
desa yang diperoleh sebagai kompensasi dari pihak perusahaan menjadi
bentuk pertimbangan dalam penilaian dampak positif keberadaan
aktivitas produksi. Termasuk berbagai macam bantuan seperti bantuan
bibit, bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan serta bantuan dana
untuk kegiatan-kegiatan desa dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif
yang dirasakan adalah kondisi hutan dan lingkungan yang semakin rusak.
Kondisi hutan yang rusak menyebabkan masyarakat kesulitan dalam
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memperoleh hasil hutan kayu maupun non kayu, dimana mereka harus
menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil hasil hutan dengan
jumlah perolehan hasil hutan yang semakin sedikit dibandingkan masa
lalu. Dampak negatif lainnya adalah sulitnya mendapatkan air bersih
terlebih di saat musim kemarau, selain itu debu juga menjadi keluhan
masyarakat terutama yang areal pemukimannya menjadi tempat
perlintasan kendaraan logging. Kondisi jalan dan pemukiman yang
berdebu menjadi pemicu munculnya tuntutan masyarakat kepada pihak
perusahaan untuk mendapatkan bayaran atau biaya kerugian atas debu
yang mereka dapatkan setiap kali kendaraan logging melintasi areal
pemukiman dan tuntutan tersebut menjadi permasalahan tambahan bagi
pihak perusahaan.
Keterlibatan dan Harapan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
Berdasarkan hasil kuisioner, persentase keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan hutan produksi pada IUPHHK sampel dapat terlihat
pada tabel berikut.
Tabel 3.Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
No
Uraian
Responden
PT. BFI
PT. IKANI
1. Keterlibatan masyarakat
20
59
- Terlibat
50
31
- Tidak terlibat

Persentase
(%)
49,4
50,6

Data Tabel 3 menjelaskan bahwa keterlibatan atau
ketidakterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi
pada IUPHHK sampel cukup berimbang. Walaupun demikian, keterlibatan
tersebut belum mengakomodir komposisi etnis karena keterlibatan lebih
dominan berasal dari pendatang. Masyarakat asli (lokal) lebih banyak
bekerja sebagai peladang atau pencari hasil hutan non kayu dibandingkan
sebagai pekerja di perusahaan. Pelibatan masyarakat asli (lokal)
terkadang menjadi dilema bagi pihak perusahaan maupun bagi
masyarakat. Secara klasik, minimnya pelibatan masyarakat asli (lokal)
berdasarkan pertimbangan skill dan etos kerja yang lebih rendah. Hal ini
memunculkan pengharapan untuk pelibatan yang lebih banyak. Keinginan
masyarakat asli (lokal) untuk ikut memperbaiki kondisi hutan juga
menjadi penguat harapan mereka untuk dilibatkan dalam kegiatan
pengelolaan hutan produksi. Kemitraan selalu menjadi pilihan yang
dipilih bila diberi pilihan sebagai pekerja (karyawan) atau sebagai mitra.
Namun demikian, pemahaman tentang kemitraan yang dimaksudkan
adalah sebagai sub kontraktor untuk beberapa pekerjaan, misalnya
sebagai pengada bibit, pekerjaan penanaman dan lainnya. Harapan
tentang kelestarian hutan dalam konteks ini sesungguhnya dipengaruhi
sudut pandang ekonomi (Nasikh, 2009; Damayatanti, 2011), yaitu tentang
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bagaimana kesempatan pekerjaan (dan mitra kerja) terus terjaga dengan
baik.
Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
Masyarakat di dua IUPHHK sampel mengungkapkan bahwa program
PMDH yang pernah dilakukan di waktu lampau tidak lagi menjadi pilihan
di waktu sekarang. Program tersebut terbangun dalam persepsi dan
kesepahaman yang berbeda karena tidak cukup memberi peran dan ruang
untuk kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tentang
pelibatan pada saat sekarang telah cukup berkembang. Pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak lain sebagai bentuk
bagaimana peran dan ruang dibagikan ke masyarakat dan mendapatkan
kompensasi ekonomi sebagai hasil keterlibatan dalam kelola tersebut
(Damayatanti, 2011; Riyanto, 2008).
Melalui wawancara terstruktur dapat diketahui bahwa pelibatan
telah bergeser tentang bagaimana memanfaatkan dan mengusahakan
lahan-lahan yang terbuka tanpa tegakan. Seperti di IUPHHK PT. IKANI,
ide tentang bentuk pelibatan adalah mengembangkan usaha kemitraan
tanaman karet. Komoditi karet menjadi pilihan karena memiliki visibilitas
usaha yang memadai, baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada saat penelitian dilakukan, ide atau wacana tersebut masih
dalam tahap konsultasi dan diskusi internal perusahaan. Hal ini
dikarenakan meskipun dapat memberikan hasil bagi semua pihak namun
belum ada regulasi kebijakan yang mengatur implementasinya. Ide atau
wacana tahun 2011 tersebut telah ikut berperan dalam membangun
konsepsi penerapan Multisistem Silvikultur (MSS). Melalui beberapa
simulasi penerapan MSS yang dibangun di beberapa IUPHHK sampel
lainnya, introduksi unit usaha bukan kayu, seperti komoditi karet dan
sawit di sebagian kawasan hutan produksi dapat meningkatkan performa
usaha IUPHHK dan berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat serta
peningkatan devisa. Berdasarkan perhitungannya di PT ITCI, Suryanto &
Wahyuni (2015) mengungkapkan bahwa konsepsi MSS dapat meningkatkan
NPV sebesar 1.028%, pajak sebesar 853% dan penyerapan tenaga kerja
sebesar 1.500%. Pencapaian ini dapat diperoleh bila sebagian lahan hutan
tidak bertegakan digunakan untuk membangun usaha karet dan sawit
yang konsep kelolanya dapat dimitrakan bersama masyarakat.
Dalam proses wawancara terpisah, masyarakat di sekitar IUPHHK
PT. BFI juga menggemari tanaman karet untuk diusahakan karena melihat
beberapa orang yang sukses dan meningkat kesejahteraannya melalui
pengelolaan lahan dengan tanaman karet. Selain menyukai tanaman
karet, sebagian masyarakat masih cenderung memilih tanaman padi
untuk diusahakan karena budaya atau kebiasaan mereka yang lebih
mendahulukan ketersediaan bahan makanan dibandingkan hal lain. Bagi
mereka dengan menanam padi maka kehidupan akan aman karena bahan
makanan pokok telah tersedia dari hasil usaha mereka. Kondisi budaya
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atau kebiasaan masyarakat yang demikian perlu dipertimbangkan dalam
upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi.
Diskusi
Terkait dengan kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan
hutan produksi, ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung
internal dan faktor pendukung eksternal untuk terlaksananya kegiatan
tersebut. Faktor pendukung internal diantaranya adalah luasan kawasan
IUPHHK yang dapat diusahakan bersama dengan masyarakat serta sistem
silvikultur yang dijalankan oleh perusahaan yang memungkinkan untuk
dilaksanakannya kegiatan pelibatan masyarakat (kemitraan). Untuk
faktor pendukung eksternal diantaranya adalah budaya gotong royong
masyarakat yang cukup tinggi serta dukungan pemerintah terutama
dalam hal aturan kebijakan atau legalitas. Selain faktor pendukung, perlu
juga dipertimbangkan faktor penghambat (internal maupun eksternal)
yang harus dihadapi bersama dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan.
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah biaya
yang cukup tinggi, jumlah populasi penduduk yang terus bertambah serta
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Faktor biaya perlu
diperhitungkan dan dipertimbangkan sejak awal agar kelak tidak ada
pihak yang merasa dirugikan karena besarnya biaya yang telah
dikeluarkan. Jumlah populasi penduduk yang terus bertambah tentunya
akan menambah pula tingkat kebutuhan akan lahan, sehingga perlu
diwaspadai agar di masa yang akan datang tidak terjadi konflik lahan.
Dan untuk tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
menyebabkan kemampuan masyarakat untuk penguasaan teknologi juga
rendah sehingga diperlukan peningkatan dalam hal pendidikan agar
masyarakat dapat lebih cepat menguasai teknologi dan agar pelaksanaan
kegiatan kemitraan dapat berjalan lancar dengan dukungan teknologi
yang ada.
Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan juga untuk
meminimalkan konflik lahan serta meminimalkan gangguan masyarakat
dalam kegiatan produksi kelola hutan serta untuk mengharmoniskan
hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Untuk itu maka
pelibatan masyarakat dapat dilakukan pada lahan-lahan yang selama ini
telah dikelola oleh masyarakat atau dapat pula disediakan lahan khusus
yang sebelumnya dizonasikan sebagai kawasan pengelolaan dan
pemanfaatan lahan bersama dengan masyarakat. Bila menggunakan
lahan khusus untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama masyarakat,
maka perlu dipilih lahan yang dekat dengan areal pemukiman agar lebih
mudah dijangkau oleh masyarakat dan diharapkan lahan tersebut dapat
menjadi zona pembatas bagi areal produksi perusahaan. Dan dengan
adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pelibatan
dalam pengelolaan hutan, diharapkan kegiatan perambahan dapat
diminimalisir sehingga kegiatan produksi tidak terganggu.
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Prinsip-pinsip pelibatan yang perlu dibangun adalah bahwa
masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tidak diposisikan sebagai
pekerja perusahaan melainkan sebagai mitra perusahaan, sehingga
antara pihak perusahaan maupun masyarakat berada pada posisi yang
sejajar, yang mana masing-masing pihak memiliki peran, tanggung
jawab, kewajiban dan hak yang jelas dan berimbang sesuai kemampuan
masing-masing pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan
adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak perusahaan
dengan masyarakat pada awal pelaksanaan kegiatan kemitraan terkait
dengan pembagian peran masing-masing pihak dalam semua hal seperti
pembiayaan, tenaga, pembagian hasil, tanggungan resiko dan lain-lain.
Selain itu juga diperlukan pembinaan atau penyuluhan dan pedampingan
yang lebih intensif pada masyarakat agar ada peningkatan kemampuan
masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan dengan pola
kemitraan sehingga kegiatan dapat terus berlanjut dengan hasil
perolehan yang maksimal.
Untuk terlaksananya atau lancarnya kegiatan kemitraan ini,
diharapkan adanya dukungan semua pihak termasuk dukungan dalam hal
kebijakan karena dengan adanya dukungan berbagai pihak diharapkan
banyak yang dapat menerima manfaat dan hasil dari pelaksanaan
kegiatan kemitraan ini. Dalam kaitan kebijakan, Kementerian Kehutanan
telah mengeluarkan peraturan terkait yang dapat mendukung
terlaksananya keinginan pihak perusahaan untuk melibatkan masyarakat
dalam pengelolaan hutan produksi dan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, yaitu melalui Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan yang disempurnakan melalui
Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
No.
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Dari kegiatan kemitraan dalam pengelolaan hutan produksi
diharapkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat dan
usaha produksi perusahaan dapat terus berjalan tanpa adanya konflik
lahan dengan masyarakat sekitar serta kondisi hutan dapat kembali baik
dan tetap lestari.
KESIMPULAN
Persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap hutan di sekitarnya
mengalami perubahan disaat kondisi hutannya berubah. Kerusakan hutan
akibat aktivitas produksi dalam pengusahaan hutan produksi menggeser
pola hidup subsisten masyarakat. Pola pungut hasil dari alam tidak lagi
menjadi pilihan dalam meningkatkan kesejahteraan karena daya dukung
hutan yang menurun. Sumberdaya hutan di sekitarnya dominan dalam
bentuk lahan hutan yang tidak dapat lagi menyediakan hasil hutan kayu
dan bukan kayu yang memadai. Perubahan-perubahan tersebut secara
tidak langsung memberi informasi bahwa mainstream pemberdayaan
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masyarakat perlu menyesuaikan. Ketersediaan lahan hutan yang tidak
bertegakan menyediakan peluang pelibatan masyarakat untuk
membangun dan mengelola tegakan baru. Pengaturan jenis komoditas
dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi produksi hutan
untuk menghasilkan komoditas kayu dan mengelola sebagian lahan untuk
komoditas bukan kayu yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di
sekitarnya.
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ABSTRAK
Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang mempunyai manfaat
penting baik langsung maupun tidak langsung. Mengingat keberadaan hutan
yang semakin menurun dari waktu ke waktu maka perlu peran dari berbagai
pihak untuk menjaga keberlanjutannya agar tetap lestari. Agroforestri
merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif
mengingat keunggulannya dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
Secara ekologi dapat menopang fungsi-fungsi ekologis dalam konservasi tanah
dan air, secara ekonomi dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat, secara
sosial budaya dapat menjaga nilai-nilai tradisi dan kelembagaan yang ada.
Dalam menghadapi ancaman keberlanjutan agroforestri maka perlu adanya
penguatan dari berbagai faktor yang dirasa dapat melemahkan keberadaan
agroforestri itu sendiri.
Kata kunci: hutan, manfaat hutan, agroforestri, keberlanjutan

PENDAHULUAN
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan1. Hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan karena
terasa manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat hutan
secara adalah sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit
kayu, daun, akar, buah, bunga dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan
secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri
yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan
manusia. Manfaat hutan yang tidak langsung meliputi:(a) Gudang
keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terbesar di dunia meliputi
flora dan fauna, (b) Bank lingkungan regional dan global yang tidak
ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO2 serta penghasil
oksigen, (c) Fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan
manusia di sekitar hutan dan plasma nutfah yang dikandungnya, (d)
Sumber bahan obat-obatan, (e) Ekoturisme, (f) Bank genetik yang
hampir-hampir tidak terbatas, dan lain-lain(Jayapercunda, 2002).
Akan tetapi, keberadaan hutan di indonesia terus mengalami
penurunan. Pada periode 2006-2009 laju deforestasi indonesia sebesar
0,83 juta hektare/tahun. Penyebab deforestasi menurut Forest Watch
1
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Indonesia/ FWI (2015), dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu
penyebab langsung (direct causes) dan penyebab tidak langsung
(underlying causes/ indirectcauses). Penyebab langsung dari kerusakan
hutan dan deforestasi dikarenakan: (1)konversi hutan alam menjadi
tanaman tahunan, (2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan
perkebunan, (3) eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada
kawasan hutan (batubara, migas,geothermal), (4) pembakaran hutan dan
lahan, dan (5) konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.
Sedangkan kelemahan tata kelola diidentifikasi sebagai penyebab lain
(tidak langsung) yang mendorong kerusakan sumber daya hutan di
Indonesia.
Berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk menurunkan deforestasi hutan diantaranya adalah: 1).
Percepatan tata batas kawasan hutan, 2). Peningkatan penetapan
kawasan hutan, 3). Pembentukan KPH, sebagai intesifikasi pengelolaan,
pendekatan pelayanan akses masyarakat terhadap manfaat hutan, 4).
Penegakan hukum berkait dengan illegal logging dan perambahan, 5).
Pengendalian penggunaan kawasan hutan, 6). Penentuan High
Conservation Value (HCV) pada pelepasan kawasan hutan, 7).
Pendelinasian makro dan mikro dalam perijinan pemanfaatan hutan, 8).
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 9). Peningkatan mutu
pengelolaan hutan dengan sertifikasi, 10). Rehabilitasi, reklamasi,
revegetasi, penanaman hutan dan kebun bibit.
Upaya ini setidaknya dapat menurunkan laju deforestasi dan
degradasi hutan untuk periode 2009-2011 dengan besaran 450 ribu
hektare dibandingkan pada periode 1998-2002 yang mencapai sekitar 3,5
juta hektare.Terakhir melalui siaran pers Kementerian Kehutanan,
menyebutkan angka deforestasi di Indonesia berada di angka 613 ribu
hektare di tahun 2011-20122.
Deforestasi akibat alih fungsi lahan ini lambat laun akan
menyebabkan permasalahan degradasi lahan. Pemecahab masalah
degradasi lahan dan alih fungsi lahan yang dapat ditempuh yaitu dengan
optimalisasi lahan yang dapat mencakup fungsi ekologi, ekonomi dan
sosial. Agroforestri merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan
bentuk pengelolaan yang mencakup tiga tujuan tersebut. Tulisan ini
merangkum tentang definisi agroforestri, keunggulan, bentuk- bentuk
agroforestri dan tantangan keberlanjutan dari agroforestri.
TINJAUAN UMUM AGROFORESTRI
A. DEFINISI AGROFORESTRI
Agroforestri merupakan gabungan ilmu kehutanan dengan agronomi, yang
memadukan usaha kehutanan dengan pembangunan pedesaan untuk
menciptakan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian
hutan (Hairiah dkk, 2002). Pada perkembangannya, agroforestri tidak
2

press release Kemenhut S. 409 /PHM-1/2014

192

Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian

hanya terpaku pada lingkup pertanian dan kehutanan tetapi berkembang
menjadi pengertian pertanian dalam arti luas yang mencakup peternakan
atau perikanan. Maka, agroforestri juga diartikan integrasi pepohonan,
tanaman, dan ternak dalam konservasi, jangka panjang, dan sistem
produktif (Martin and Sherman, 1992).
Seiring dengan semakin kompleknya perlakuan yang diberikan dan
fungsi yang dirasakannya oleh masyarakan maka pengertian agrofrestri
menjadi berkembang. Menurut Nair (1993), agroforestri adalah sebuah
sistem penggunaan lahan yang didalamnya terdapat tanaman berkayu
dan tanaman herba tumbuh secara bersama dengan zona –zona atau
secara berurutan dengan atau tanpa hewan. Agroforestri menyediakan
keuntungan lebih untuk penggunaan lahan daripada pertanian dan
kehutanan saja, diantaranya mempertahankan kesuburan tanah,
konservasi tanah, peningkatan hasi, mengurangi resiko salah tanam,
kemudahan pengelolaan, pengendalian hama penyakit, dan atau
pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi yang lebih dari masyarakat lokal.
Agroforestri merupakan salah satu sistem pengunaan lahan yang
mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu
(kadang-kadang dengan hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran
pada suatu lahan, untuk memperoleh berbagai produk dan jasa (services)
sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar komponen
tanaman (Huxley, 1999).
B. KEUNGGULAN AGROFORESTRI
Pemilihan agroforestri sebagai suatu bentuk pengelolaan hutan
yang berkelanjutan karena mempunyai keunggulan dibandingkan dengan
sistem penggunaan lahan lain, yaitu (Hairiah dkk, 2002) :
1. Produktivitas (productivity). Produk total sistem campuran dalam
agroforestri lebih tinggi dibandingkan dengan monokultur.
Keluaran (output) satu bidang sangat beragam dan merata
sepanjang tahun. Kegagalan satu komponen/ jenis tanaman akan
dapat ditutup oleh keberhasilan komponen/jenis tanaman lain.
2. Diversitas (Diversity). Adanya pengkombinasian dua sistem atau
lebih menghasilkan diversitas yang tinggi baik dari segi produk
maupun jasa. Dengan demikian, dari segi ekonomi dapat
mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Sedangkan dari
segi ekologi dapat menghindarkan kegagalan fatal permanen
sebagaimana dapat terjadi pada budidaya tunggal (monokutur).
3. Kemandirian (self – regulation) : Diversifikasi diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan petani kecil dan
sekaligus melepaskannya dari ketergantungan terhadap produk –
produk luar. Kemandirian sistem untuk berfungsi akan lebih baik
dalam arti tidak memerlukan banyak input dari luar.
4. Stabilitas (stability) : Praktek agroforestri yang memiliki
diversitas dan produktivitas yang optimal mampu memberikan
hasil seimbang sepanjang penguasaan lahan sehingga dapat
menjamin stabilitas dan kesinambungan pendapatan petani.
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C. FUNGSI AGROFRESTRI
Agroforestri mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekologi yaitu
fungsi yang diberikan hutan dan fungsi sosial ekonomi budaya bagi
masyarakat lokal (Iskandar, 2009). Fungsi agroforestri ditinjau dari aspek
biofisik dan lingkungan pada skala bentang lahan adalah kemampuannya
untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan. Agroforestri mampu : (a) memelihara sifat fisik dan
kesuburan tanah, (b) mempertahankan fungsi hidrolologi kawasan, (c)
mempertahankan cadangan karbon, (d) mengurangi emisi gas rumah
kaca, dan (e) mempertahankan keanekaragaman hayati. Agroforestri
pada umumnya dapat mempertahankan sifat – sifat fisik lapisan tanah
atas sebagaimana pada sistem hutan. Agroforestri mampu menambah
bahan organik tanah, meningkatkan kegiatan biologi tanah dan perakaran
, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dalam lapisan
tanah,menjaga kemantapan dan kontinuitas ruang pori serta mendorong
daya hantar air atau laju infiltrasi yang tinggi (Widianto,dkk., 2003).
Beberapa fungsi sosial ekonomi budaya dari sistem agroforestri
(Soemarwoto, 1983; Beets, 1990 dalam Iskandar 2009) adalah
1) Menghasilkan aneka ragam output/ produksi
2) Menggurangi resiko kegagalan panen karena diversifikasi
komoditas
3) Membantu memproduktifkan lahan kritis
4) Membantu memperbaiki nutrisi dan kesehatan penduduk karena
memproduksi aneka ragam pangan.
5) Menghasilkan aneka produksi sepanjang tahun
6) Meningkatkan nilai produksi
7) Mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan
D. BENTUK AGROFRESTRI
De Foresta dan Michon (1997) dikutip Hairiah dkk (2002)
mengelompokan agroforestri menjadi dua yaitu agroforestri sederhana
dan agroforestri kompleks. Sistem agroforestri sederhana adalah suatu
sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan
satu atau lebih jenis tanaman semusim. Pepohonan dapat ditanam
sebagai pagar mengelilingi petak lahan tanaman pangan, secara acak
dalam petak lahan, atau dengan pola lain misalnya berbaris dalam larikan
sehingga membentuk lorong pagar. Dalam perkembangannya, sistem
agroforestri sederhana merupakan campuran dari beberapa jenis tanpa
adanya tanaman semusim. Sebagai contoh, tumpangsari yang umum
dijumpai di daerah Ngantang, Malang yaitu menanam kopi pada hutan
pinus.
Sistem agroforestri kompleks adalah suatu sistem pertanian
menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon)
baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang
lahan dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem
menyerupai hutan. Di daam sistem ini, selain terdapat beraneka jenis
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pohon juga tanaman perdu, tanaman memanjat (liana), tanaman
musiman dan rerumputan dalam jumlah banyak. Penciri utama sistem
agroforestri kompleks adalah kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya
yang mirip dengan ekosistem hutan alam baik hutan primer maupun hutan
sekunder. Berdasarkan jaraknya dari tempat tinggal, sistem agroforestri
kompleks dibedakan menjadi dua, yaitu kebun atau pekarangan berbasis
pohon (home garden) yang letaknya persis di sekitar tempat tinggal dan
agroforest yang biasanya disebut hutan yang letaknya jauh dari tempat
tinggal (De Foresta, 2000). Contohnya hutan dammar di Krui, Lampung
Barat atau hutan karet di Jambi.
Agroforestri berdasarkan bentuknya dibagi menjadi paling tidak 6
macam (Nair, 1985 dalam Iskandar, 2009), yaitu :
1) Agrisilviculture : suatu sistem tata guna lahan yang ditanami oleh
campuran jenis – jenis tanaman semusim dan tumbuhan
keras/kayu-kayuan.
2) Silvopastoral : suatu sistem tataguna lahan yang ditanami oleh
rumput – rumputan, hewan, serta pepohonan.
3) Agrosilvopastoral : suatu sistem tataguna lahan yang ditanami
oleh kombinasi tanaman, rumput, ternak, dan pepohonan kayu.
4) Apiculture with trees : suatu tataguna lahan hutan yang
dikombinasikan dengan memelihara madu.
5) Aquaculture with trees (silvofisheries) : suatu tataguna lahan
hutan dengan mengkombinasikan pemeliharaan jenis – jenis ikan
dengan penanaman pohon kayu.
E. TANTANGAN AGROFORESTRI
Keberadaan agroforestri sebagai suatu sistem pengelolaan lahan
yang
menguntungkan
ternyata
mendapat
ancaman
dalam
keberlanjutannya. De Foresta et al (2000) dalam Hairiah, dkk (2002)
mengemukakan bahwa ancaman keberlanjutan agroforestri berupa
kesulitan merubah pandangan ahli agronomi dan kehutanan, pandangan
agroforestri sebagai sistem kuno, kepadatan penduduk, penguasaan
lahan, dan ketiadaan data yang akurat. Menurut Nair (1993),
keberlanjutan agroforestri dipandang sebagai kemampuan untuk
melestarikan potensi produksi berbasis sumber daya, terutama
keuntungan pengaruh tanaman tahunan pada tanah; agroforestri dapat
mencapai dan mempertahankan tujuan kesuburan dan konservasi
selamanya. Keberhasilan pengelolaan sumberdaya untuk memenuhi
perubahan kebutuhan manusia dengan tetap menjaga atau meningkatkan
kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Lebih lanjut Nair
(1993) mengungkapkan bahwa dalam agroforestri berkelanjutan
terutama pada produktivitas tanah dan sifat biofisik, ditambah faktor
sosial budaya.
Secara umum, faktor yang mempengarui keberlanjutan fungsi
agroforestri terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal
mencakup lingkungan biofisik dan sosial budaya. Aspek biofisik seperti
sifat biofisik tanah, ketinggian tempat, kemiringan, suhu dan
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kelembaban. Aspek sosial budaya seperti latar belakang pemilik lahan,
kepemilikan lahan, tenaga kerja, pemasaran produk, kearifan dan
pengetahuan lokal, kelembagaan lokal dan partisipasi dalam
kelembagaan, pendapatan sampingan, serta pemenuhan nutrisi dan
kesehatan. Sedangkan faktor eksternal mencakup penerimaan
masyarakat luas terhadap agroforestri serta kebijakan pemerintah dan
implementasi agroforestri itu sendiri.
Contohnya kebijakan studi
makroekronomi, isu penggunaan lahan dan tanaman, organisasi
pendukung, dorongan institusi, pelayanan, sarana prasarana, pemasaran
produk, subsidi, dan insentif.
Indikator Keberlanjutan dari agroforestri diantaranya meliputi :
1) Secara ekologi, masih tetap menopang fungsi – fungsi ekologi
seperti konservasi tanah dan air, habitat satwa liar, menjaga
efek iklim mikro
2) Secara ekonomi, mampu menjadi sumber pendapatan
masyarakat. Secara sosial ekonomi mampu mengurangi
ketimpangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin
dalam akses terhadap lahan, dalam pemberian pinjaman
modal, dan pelayanan informasi. Sehingga apabila hal ini dapat
diupayakan diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih
menyeluruh (Iskandar dan Iskandar, 2011).
3) Secara sosial budaya, sebagai sumber pangan dan nutrisi,
penguatan kelembagaan lokal, dan tetap menjaga nilai – nilai
tradisi yang ada.
PENUTUP
Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang penting
mengingat fungsi nya dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
Agroforestri merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang
direkomendasikan mengingat keunggulannya dalam hal produktivitas,
diversitas, kemandirian, dan stabilitas. Berbagai bentuk agroforestri yang
berkembang diyakini mampu memenuhi unsur dalam keberlanjutan hutan
lestari karena mampu memenuhi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial
budaya. Hal yang perlu dilakukan adalah mengelola berbagai faktor baik
eksternal maupun internal agar dapat meminimalisir ancaman
keberlanjutan agrofrestri.
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